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Assunto: Parecer fundamentado da Câmara de Deputados luxemburguesa 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 sobre a 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.

De acordo com o disposto no Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos é competente em matéria de respeito do princípio da subsidiariedade.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado da Câmara de Deputados 
luxemburguesa sobre a proposta em epígrafe.
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ANEXO

PARECER FUNDAMENTADO

Considerações gerais

Na sua reunião de 18 de outubro de 2012, a Comissão da Economia, do Comércio Externo e 
da Economia Solidária examinou a proposta de diretiva 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 (Documento COM(2012) 372 final).

A proposta de diretiva tem por finalidade, por um lado, estabelecer regras de transparência e 
de boa governação para a gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e, por outro, 
criar um quadro jurídico favorável ao desenvolvimento, no domínio da criação musical, da 
concessão de licenças multiterritoriais e pluri-reportórios pelas sociedades de gestão coletiva.

A supracitada proposta é abrangida pelo âmbito do controlo dos princípios consagrados no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. Por envio de 16 de julho de 2012, a Comissão da 
Economia, do Comércio Externo e da Economia Solidária foi encarregada de exercer esse 
controlo. O prazo para reação dos parlamentos nacionais termina em 29 de outubro de 2012.

Controlo do respeito dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade

De um ponto de vista totalmente geral, a Comissão da Economia, do Comércio Externo e da 
Economia Solidária está em condições de seguir a argumentação no que respeita ao princípio 
da subsidiariedade proposta pela Comissão Europeia. Com efeito, devido nomeadamente à 
natureza transnacional dos problemas que surgem no domínio da gestão dos direitos de autor 
sobre obras musicais, os objetivos da proposta de diretiva em apreciação poderiam ser mais 
bem realizados a nível comunitário.

Todavia, examinando mais de perto as disposições propostas, a comissão parlamentar vê-se 
obrigada a constatar que estas vão muito longe nos detalhes sem trazer justificações 
convincentes para tal abordagem.

Assim, no que respeita à aplicação das normas criadas, a parte dispositiva vai ao ponto de 
impor aos Estados-Membros a designação de uma autoridade específica (artigo 39.º) 
encarregada de gerir as queixas (artigo 37.º), de aplicar sanções (artigo 38.º) e de garantir o 
cumprimento da aplicação do Título III (artigo 40.º). É designadamente o artigo 39.º que 
suscita preocupações à comissão parlamentar. O artigo em questão tem o seguinte teor:

" Artigo 39.º

Autoridades competentes

Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão as autoridades competentes referidas nos 
artigos 21.º, 37.º, 38.º e 40.º até [data]. A Comissão deve disponibilizar essas informações no 
seu sítio web."

Para além de graves problemas de aplicação do artigo 39.º suscitados no contexto 
luxemburguês, a comissão parlamentar considera esta disposição como contrária aos 
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princípios consagrados no artigo 5.º do Tratado da União Europeia segundo o qual:

" (...) Em virtude do princípio da subsidiariedade, nos domínios que não sejam da sua 
competência exclusiva, a União intervém apenas se e na medida em que os objetivos da ação 
considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, tanto ao 
nível central como ao nível regional e local, podendo contudo, devido às dimensões ou aos 
efeitos da ação considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União. (...)

em virtude do princípio da proporcionalidade, o conteúdo e a forma da ação da União não 
devem exceder o necessário para alcançar os objetivos dos Tratados. (...) ".

Tendo em conta os citados princípios da União Europeia, pretender exigir a designação em 
cada país de uma autoridade independente para zelar especificamente pela aplicação das 
normas criadas pela proposta de diretiva afigura-se excessivo.

Seria mais conforme com o princípio da subsidiariedade respeitar a organização interna dos 
Estados-Membros, permitindo a diversidade de modelos nacionais de controlo dessas normas. 
Assim, no Luxemburgo, segundo o modelo atual, os tribunais seriam competentes para 
exercer esse controlo.

Conclusão

Pelas razões invocadas supra, a Comissão da Economia, do Comércio Externo e da Economia 
Solidária considera que, com o seu atual teor, as disposições propostas não respeitam o 
princípio da subsidiariedade.


