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INTRODUÇÃO

A) Objetivos da relatora

A proposta de diretiva relativa à gestão dos direitos de autor e direitos conexos e ao 
licenciamento multiterritorial de direitos sobre obras musicais para utilização em linha está 
dividida em duas vertentes.

A primeira vertente (títulos I, II e IV) estabelece os requisitos necessários para garantir o bom 
funcionamento da gestão dos direitos de autor e direitos conexos por parte das sociedades de 
gestão coletiva (SGC). A segunda vertente (título III e título IV, artigos 36.º e 40.º) visa 
facilitar a concessão de licenças multiterritoriais dos direitos dos autores sobre obras 
musicais para a respetiva exploração em linha.

A relatora perseguirá três objetivos: em primeiro lugar, uma melhor proteção dos interesses 
dos artistas e a preservação da diversidade cultural na União Europeia. Seguidamente, a 
otimização das relações entre as SGC e os usuários comerciais, no interesse do consumidor.
Estes dois objetivos referem-se à primeira vertente da diretiva. Por fim, o terceiro objetivo 
prende-se com o reforço do mercado único digital, através da simplificação e da diminuição 
dos custos das licenças, a fim de favorecer, para obras musicais, o desenvolvimento de novos 
serviços em linha, numa base multiterritorial.
Antes da redação do documento de trabalho, a relatora levou a cabo um amplo processo de 
consulta das partes interessadas, que será prosseguido nos próximos meses. A relatora 
assegurará que as legítimas preocupações de todas as partes interessadas sejam devidamente 
tidas em conta, mas, como será demonstrado mais adiante, nem sempre é fácil conciliar o 
primeiro e o terceiro objetivo, pelo que a respetiva implementação deverá ser alcançada 
mediante compromissos.

B) Disparidade de práticas entre os Estados-Membros e entre setores: uma realidade a ter em 
conta

As SGC são entidades tradicionalmente criadas e organizadas numa base nacional. A presente 
diretiva constitui o primeiro texto legislativo da União Europeia que tem por objetivo 
aproximar os requisitos necessários para assegurar o seu bom funcionamento. Existe, 
portanto, uma multitude de sistemas e práticas nos Estados-Membros.

A fim de tomar em conta esta realidade, convém garantir que os requisitos definidos no 
presente texto respeitem o princípio de subsidiariedade e não impeçam os Estados-Membros 
de estabelecerem ou adotarem normas que garantam um nível de boa governação e de 
transparência superior nas SGC. Por outras palavras, a diretiva deverá garantir um nível de 
harmonização mínimo. Para além disso, não deverá afetar a perenidade das práticas a nível 
nacional, como é o caso dos sistemas de licenciamento coletivo alargado.

Do mesmo modo, a primeira vertente da diretiva aplica-se às SGC de todos os setores. Por 
conseguinte, importa assegurar que os requisitos acima expostos sejam pertinentes não só para 
o setor da música, mas também para a reprografia, as obras audiovisuais, etc. 

Por fim, a relatora pretende estudar mais aprofundadamente as implicações da referência à 
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Diretiva 2006/123/CE, conhecida por «Diretiva Serviços».
Após estas considerações de caráter geral, a relatora gostaria de comentar determinados 
aspetos específicos da proposta de diretiva, a fim de alcançar plenamente os três objetivos.

1.º objetivo: proteção dos interesses dos artistas e preservação da diversidade cultural

Um melhor funcionamento das SGC, no respeito dos interesses dos seus membros, bem como 
uma gestão transparente das receitas de direitos de autor são condições necessárias para a 
proteção dos interesses dos titulares de direitos. Estas duas condições garantirão a todos os 
criadores uma remuneração adequada e não apenas aos que beneficiam de sucessos 
comerciais, o que contribuirá para a preservação da diversidade cultural.

A relatora pretende clarificar os seguintes aspetos:

Em primeiro lugar, a definição do termo «sociedade de gestão coletiva», prevista no artigo 3.º, 
alínea a), deve ser modificada. Convém, entre outros aspetos, assegurar que as filiais das SGC 
respeitem o mesmo nível de requisitos.

A relatora é igualmente de opinião que a proposta não tem suficientemente em conta a 
realidade do mercado, nem a existência de sociedades comerciais ou de agentes que exercem 
atividades similares de gestão de direitos e que fazem concorrência às SGC. Estas pessoas, 
singulares ou coletivas, deverão ser sujeitas a obrigações adaptadas às suas características 
particulares.

O princípio da liberdade de cessão de direitos e o da retirada de direitos de uma sociedade 
mediante um pré-aviso razoável são dois princípios importantes que reforçam a posição dos 
titulares de direitos (artigo 5.º). A relatora apoia esta disposição, mas pretende fazer duas 
observações. Em primeiro lugar, estes dois princípios não devem ser utilizados abusivamente.
A fim de proteger todos os criadores, importa evitar uma situação em que os artistas de grande 
prestígio retirem os direitos nos casos em que gestão é menos onerosa, para manter apenas a 
gestão dos direitos mais difíceis. De facto, esta prática seria suscetível de colocar em perigo a 
eficácia da missão das SGC1. Em segundo lugar, a fragmentação acrescida dos direitos pode 
dificultar a agregação do repertório necessário para o licenciamento multiterritorial e de 
repertórios múltiplos. Como mencionado na introdução, convém alcançar os compromissos 
necessários entre os diferentes objetivos prosseguidos.

De maneira geral, a relatora exprime uma preferência pela exclusividade das cessões de 
direitos, estando consciente de que em alguns setores, como o audiovisual, este termo deva ser 
entendido como a totalidade dos direitos para o mesmo suporte de difusão. A exclusividade 
das cessões de direitos não protege apenas a maioria dos criadores, mas também os usuários 
comerciais. De facto, estes últimos dispõem de uma maior segurança jurídica e correm menos 
o risco que a utilização dos direitos lhes seja faturada diversas vezes.

A relatora apoia as disposições que incitam os titulares de direitos a participarem ativamente 
no funcionamento e no controlo das SGC. Importa, efetivamente, atribuir um papel central à 

                                               
1 Acórdão do Tribunal de Justiça C-127/73, BRT/Sabam; ver também a Decisão COMP/C2/37.219 
Banghalter&Homen Christo/Sacem, de 12 de agosto de 2002.
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assembleia no sistema de decisão e de controlo, no respeito dos modelos de organização das 
SGC existentes a nível nacional1. Entre as boas práticas de governação inclui-se também a 
celeridade das decisões, daí o facto de certas decisões deverem poder ser estatutariamente 
delegadas no órgão que exerça funções de supervisão. Para além disso, caso diferentes 
categorias de titulares de direitos sejam membros de uma SGC, convém garantir uma 
representação proporcional entre elas por forma a evitar conflitos de interesses. Uma melhor 
governação pressupõe que a organização e o funcionamento das sociedades respeitem este 
equilíbrio. É a razão pela qual deverão ser introduzidos certos ajustamentos à proposta de 
diretiva, como é o caso do artigo 7.º, n.º 8, que permite a cada membro designar «outra pessoa 
singular ou coletiva» como seu procurador para o representar e votar em seu nome na 
assembleia geral. Os membros deveriam apenas poder designar outros membros da mesma 
categoria para seus procuradores.

O artigo 10.º, que diz respeito à gestão das receitas dos direitos de autor é, sem dúvida, uma 
das disposições mais importantes para a proteção dos interesses dos criadores. O investimento 
de montantes que deverão ser distribuídos é uma prática corrente das SGC. Esta prática não é, 
em si, contestável caso as decisões de investimento sejam tomadas por órgãos competentes de 
forma transparente e as SGC em questão ajam com prudência. No que diz respeito à afetação 
das receitas destes investimentos, a relatora é de opinião que estes montantes devem, em 
princípio, ser transferidos aos membros. As SGC devem apenas poder utilizar estes montantes 
para cobrir despesas de gestão após terem consultado a assembleia geral dos membros da 
SGC e obtido a sua aprovação por maioria.

Quanto à distribuição dos montantes devidos aos titulares de direitos, a relatora analisará se o 
prazo de «12 meses a contar do final do exercício em que as receitas de direitos de autor 
foram cobradas», previsto no artigo 12.º, n.º 1, não pode ser reduzido. A atual redação do 
artigo 12.º, n.º 2, que autoriza as SGC a decidirem sobre a utilização dos montantes que não 
tenham sido distribuídos num prazo de 5 anos, no caso de os titulares de direitos não tiverem 
sido localizados, deve ser revista por forma a regular a afetação destes montantes.

O respeito por parte das SGC das suas obrigações, nomeadamente em matéria de distribuição 
dos montantes, implica a rápida comunicação de toda e qualquer informação útil pelos 
usuários comerciais. Consequentemente, a relatora lamenta o facto de o artigo 18.º não impor 
qualquer obrigação em relação às SGC.

2.º objetivo: otimização das relações entre as SGC e os usuários comerciais, no interesse 
dos consumidores

Independentemente das disposições do título III, que dizem apenas respeito ao setor da 
música em linha, importa precisar, rever e completar alguns artigos dos títulos II e IV com 
vista a otimizar as relações entre as SGC e os usuários comerciais no âmbito dos 
licenciamentos.

A relatora constata que os litígios entre as SGC e os usuários comerciais não são menos 
frequentes nos países onde se tenha imposto uma autorização prévia às SGC (prior 

                                               
1 De facto, em alguns Estados-Membros, as funções de supervisão referidas no artigo 8.º são exercidas pelo 
conselho de administração. Não é necessário requerer a criação de um órgão especial.
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authorisation) ou instaurado uma obrigação de celebrar um contrato com as SGC. Pelo 
contrário, o artigo 15.º, relativo à concessão de licenças, reveste-se da maior importância 
neste contexto.

O artigo 15.º, n.º 2, relativo ao cálculo das tarifas aplicadas no licenciamento, coloca mais 
entraves do que soluções. Por um lado, no que diz respeito à concessão de licenças 
facultativas, a noção de «valor económico dos direitos negociados», recuperada de forma 
incompleta da jurisprudência do Tribunal de Justiça, é vaga e suscita confusão. Além disso, as 
SGC deveriam tornar pública a sua política tarifária. A relatora é de opinião que esta política 
deve assentar não apenas em critérios objetivos, mas também em critérios claros e 
transparentes, tornados públicos antes de qualquer negociação e eventualmente submetidos ao 
controlo da autoridade nacional competente nos termos do artigo 39.º. A publicação de uma 
política tarifária não deve prejudicar a possibilidade de as SGC proporem aos usuários 
comerciais tarifas diferenciadas, nomeadamente mediante um novo modelo de atividade. Por 
outro lado, em certos casos, o licenciamento não é voluntário. Por conseguinte, importa 
reconhecer claramente a possibilidade de os Estados-Membros definirem as tarifas por via 
legal.

Para além disso, para a concessão de uma licença, as SGC deverão responder às solicitações 
dos usuários comerciais num período de tempo razoável.

No que diz respeito à resolução de litígios, a relatora salienta a importância dos modos 
alternativos de resolução de litígios para alcançar soluções, num prazo e com custos 
aceitáveis. A relatora procederá ao exame de diferentes opções para completar estas 
disposições. Além disso, em caso de litígio, é necessário especificar a legislação aplicável e o 
tribunal competente no caso de as duas partes não residirem no mesmo Estado-Membro. É 
igualmente necessário precisar que a diretiva não impõe aos Estados-Membros a obrigação de 
criar uma nova jurisdição.

Por fim, o artigo 39.º faz referência às autoridades competentes que se encarregarão de 
supervisar a aplicação da diretiva em cada Estado-Membro. Os Estados-Membros não 
deverão ser sujeitos à obrigação de criar novas autoridades de controlo. No entanto, estas 
autoridades devem ser suficientemente independentes, dispor de recursos humanos e 
financeiros e de exercer um controlo efetivo sobre as SGC.

3.º objetivo: reforço do mercado único digital no interesse dos cidadãos europeus

O título III da proposta de diretiva limita-se à exploração em linha de obras musicais. A 
relatora apoia a escolha da Comissão Europeia de limitar esta segunda vertente ao setor 
musical. A estrutura e as necessidades dos outros setores, como por exemplo das obras 
audiovisuais, são completamente diferentes e exigirão, sempre que necessário, outras 
iniciativas. No que diz respeito à utilização de obras musicais incorporadas (artigo 33.º), a 
relatora irá propor que os radiodifusores fiquem excluídos do âmbito de aplicação do título 
III. De facto, ao contrário dos operadores, que oferecem serviços em linha, os radiodifusores 
permanecem essencialmente associados a uma lógica de proximidade.

A relatora sempre defendeu que a maior dificuldade no mercado interno não se prende com o 
licenciamento multiterritorial. A maior dificuldade prende-se sim com a reagregação do 
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repertório global, a fim de permitir a concessão de licenças multiterritoriais e abrangendo 
vários repertórios através de um ou vários balcões.

A aplicação das normas de concorrência impede a criação de um balcão único na UE (one 
stop shop). Para além disso, a criação de um mecanismo de licenciamento alargado, em 
conjunto com a aplicação do princípio do «país de origem»1, não satisfaz a preocupação 
capital dos usuários comerciais: a reagregação do repertório. Por conseguinte, afigura-se 
como a solução mais apropriada a seleção de algumas SGC autorizadas a conceder licenças 
multiterritoriais – artigo 21.º), estando estas obrigadas a representar o repertório das outras 
(artigo 29.º).

Um dos aspetos que se destaca da vasta consulta realizada pela relatora é a confiança das 
partes interessadas2 na realização da «Global Repertoire Database». É indiscutível que a 
existência de uma base de dados precisa, completa e atualizada facilitará o licenciamento 
multiterritorial e de repertórios múltiplos. 

Como mencionado previamente, os objetivos prosseguidos pela diretiva requerem 
compromissos, uma vez que a sua aplicação pode revelar-se contraditória. A este respeito, 
algumas partes interessadas manifestaram a preocupação de que agregação de repertórios e a 
eventual criação de «hubs» apenas favoreça o repertório anglo-americano e prejudique os 
repertórios locais, bem como a diversidade cultural. Este é um ponto a que a relatora estará 
particularmente atenta.

Convém, no entanto, salientar que existem hoje em dia na Europa mais de 250 sítios que 
oferecem serviços de música em linha e que praticamente nenhum deles incide apenas no 
repertório anglo-americano3. De igual modo, todos os operadores que oferecem serviços de 
música em linha que foram ouvidos no âmbito da consulta mencionaram que, para lançar os
seus serviços, necessitam de um repertório global ou de um repertório muito variado.

Ainda na ótica de manutenção de um equilíbrio entre os diferentes objetivos da diretiva, a 
relatora estará particularmente atenta a que a obrigação «must carry» do artigo 29.º seja 
redigida de maneira a respeitar plenamente o objetivo da preservação da diversidade cultural.
Poderá ser também considerada a hipótese de as SGC que concedem licenças multiterritoriais 
contribuírem para o desenvolvimento e financiamento da diversidade cultural nos 
Estados-Membros cujos repertórios representam.

                                               
1 Semelhante à Diretiva 93/83/CEE, denominada «Cabo e Satélite».
2 SGC, editores e usuários comerciais.
3 http://www.pro-music.org/index.php


