
CM\917242PT.doc PE498.125v01-00

PT Unida na diversidade PT

O PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

26.10.2012

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(92/2012)

Objeto: Parecer fundamentado do Parlamento sueco sobre a proposta de
Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à gestão coletiva dos 
direitos de autor e direitos conexos e ao licenciamento multiterritorial de direitos 
sobre obras musicais para utilização em linha no mercado interno
(COM(2012) 0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos Presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Ao abrigo do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 
responsável pelo respeito do princípio da subsidiariedade.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Parlamento da Suécia 
(Riksdag) sobre a proposta supramencionada.
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ANEXO

Parecer fundamentado do Parlamento da Suécia (Riksdag)

A proposta da Comissão relativa a uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e ao licenciamento 
multiterritorial de direitos sobre obras musicais para utilização em linha no mercado interno 
(COM(2012) 372), que é objeto do parecer 2012/13:NU5 da comissão dos assuntos 
económico, foi examinada pelo Riksdag no que respeita à sua compatibilidade com o 
princípio de subsidiariedade.

O Riksdag congratula-se com o trabalho desenvolvido pela Comissão para modernizar o 
sistema de gestão coletiva de direitos nos Estados-Membros e reconhece a necessidade de um 
mínimo de regulamentação deste setor a nível da UE.

O Riksdag considera, no entanto, que algumas partes da proposta relativa à governação e 
transparência em matéria de gestão coletiva (ver título II) são contrárias ao princípio da 
subsidiariedade. O Riksdag interroga-se sobre a necessidade de, a nível da UE, adotar 
disposições pormenorizadas sobre transparência e governação em matéria de gestão coletiva, 
entendendo que as disposições da proposta referentes à governação e à transparência, na atual 
versão pormenorizada, não são compatíveis com o princípio da subsidiariedade. Na opinião 
do Riksdag, disposições excessivamente pormenorizadas em matéria de comunicação, por 
exemplo, correm o risco de aumentar os custos da gestão coletiva, podendo levar a despesas 
de gestão coletiva demasiado elevadas em relação aos possíveis benefícios. O Riksdag 
considera que se deve evitar adotar, a nível da UE, disposições demasiado pormenorizadas 
sobre transparência e governação em matéria de gestão coletiva. Para além da questão dos 
custos, uma regulamentação pormenorizada pode limitar a possibilidade de encontrar soluções 
que funcionem bem a nível nacional.

O Riksdag considera por isso que, na sua versão atual, a proposta de diretiva da Comissão não 
é compatível com o princípio de subsidiariedade.


