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Inserir o seguinte parecer antes do parecer da Comissão do Mercado Interno e da 

Proteção dos Consumidores: 

PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS SOBRE A BASE JURÍDICA 

Objeto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativa a determinadas utilizações permitidas de obras órfãs 

I. Contextualização 

A Comissão propôs os artigos 49.º e 56.º do TFUE, em conjunção com o artigo 114.º do 

mesmo Tratado, como base jurídica para a proposta em epígrafe. 

Durante as negociações do trílogo, o Conselho considerou que a base jurídica deveria ser 

alterada para o artigo 53.º, n.º1, e o artigo 62.º do TFUE, juntamente com o artigo 114.º do 

mesmo, uma vez que a base jurídica inicialmente proposta não inclui qualquer competência 

explícita do legislador para adotar atos legislativos. Esta posição foi igualmente apoiada pela 

Comissão. 
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A relatora, deputada Lidia Geringer de Oedenberg, solicita por conseguinte à Comissão dos 

Assuntos Jurídicos, nos termos do n.º 3 do artigo 37.º do Regimento, que verifique a base 

jurídica da proposta e a base jurídica alternativa sugerida. 

II. Fim e conteúdo da proposta de diretiva 

A proposta visa permitir a digitalização em massa salvaguardando, simultaneamente, os 

direitos de autor. É obrigatório ter a devida autorização do titular dos direitos para 

disponibilizar as obras ao público. Se o titular de direitos não puder ser contactado, a obra em 

causa será considerada uma obra órfã nos termos da proposta, dado não ser possível obter a 

autorização e haver um risco de infração dos direitos de autor ao colocá-la em linha. A 

proposta visa a criação de um enquadramento jurídico que evite a ocorrência de violações de 

direitos e facilite a digitalização e difusão de obras órfãs transfronteiras no mercado único. 

III. Artigos pertinentes do TFUE 

Foram apresentados como base jurídica na proposta da Comissão, os seguintes artigos do 

TFUE (sublinhado nosso): 

Artigo 49.° 

No âmbito das disposições seguintes, são proibidas as restrições à liberdade de 

estabelecimento dos nacionais de um Estado-Membro no território de outro Estado-Membro. 

Esta proibição abrangerá igualmente as restrições à constituição de agências, sucursais ou 

filiais pelos nacionais de um Estado-Membro estabelecidos no território de outro Estado-

Membro. 

A liberdade de estabelecimento compreende tanto o acesso às atividades não assalariadas e o 

seu exercício, como a constituição e a gestão de empresas e designadamente de sociedades, 

na aceção do segundo parágrafo do artigo 54.º, nas condições definidas na legislação do 

país de estabelecimento para os seus próprios nacionais, sem prejuízo do disposto no 

capítulo relativo aos capitais. 

Artigo 56.° 

No âmbito das disposições seguintes, as restrições à livre prestação de serviços na União 

serão proibidas em relação aos nacionais dos Estados-Membros estabelecidos num Estado-

Membro que não seja o do destinatário da prestação. 

O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 

ordinário, podem determinar que as disposições do presente capítulo são extensivas aos 

prestadores de serviços nacionais de um Estado terceiro e estabelecidos na União. 

Artigo 114.° 

1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, aplicam-se as disposições seguintes à 

realização dos objetivos enunciados no artigo 26.°. O Parlamento Europeu e o Conselho, 

deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, e após consulta do Comité 



 

RR\897644PT.doc 3/4 PE472.338v02-00 

 PT 

Económico e Social, adotam as medidas relativas à aproximação das disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas dos EstadosMembros, que tenham por objeto o 

estabelecimento e o funcionamento do mercado interno. 

[...] 

Propõe-se que os seguintes dois artigos substituam os artigos 49.º e 56.º do TFUE e 

constituam a base jurídica, em conjugação com o artigo 114.º (sublinhado nosso): 

Artigo 53.° 

1. A fim de facilitar o acesso às atividades não assalariadas e ao seu exercício, o Parlamento 

Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, adotarão 

diretivas que visem o reconhecimento mútuo de diplomas, certificados e outros títulos, bem 

como a coordenação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos 

Estados-Membros respeitantes ao acesso às atividades não assalariadas e ao seu exercício. 

[...] 

Artigo 62.° 

As disposições dos artigos 51.o a 54.o, inclusive, são aplicáveis à matéria regulada no 

presente capítulo. 

IV. Jurisprudência sobre a base jurídica 

De acordo com a jurisprudência firme do Tribunal de Justiça, “a escolha da base jurídica de 

um ato comunitário deve assentar em elementos objetivos suscetíveis de fiscalização 

jurisdicional, entre os quais figuram, nomeadamente, a finalidade e o conteúdo do ato”1. A 

escolha de uma base jurídica incorreta pode, por conseguinte, justificar a anulação do ato em 

causa. 

V. Determinação da base jurídica adequada 

O artigo 114.º do TFUE é a base jurídica geral para a harmonização das legislações dos 

Estados-Membros que tenham por objeto o estabelecimento e funcionamento do mercado 

interno. Esta disposição constitui a base jurídica geral neste caso, pois o objetivo e tema da 

proposta diz respeito à criação de um enquadramento jurídico que evite a ocorrência de 

violações de direitos e facilite a digitalização e difusão de obras órfãs transfronteiras no 

mercado único 

A base jurídica inicialmente escolhida, a saber, os artigos 49.º e 56.º do TFUE, estão incluídos 

no Título IV, intitulado "A livre circulação de pessoas, de serviços e de capitais", da Parte III 

                                                 
1 Processo C-45/86, Comissão v. Conselho (Generalised Tariff Preferences) ] Col. 1987,1439, ponto 5; Processo 

C-440/05, Comissão v. Conselho [2007] E.C.R. I-9097; Processo C-411/06, Comissão v. Parlamento e Conselho 

(8 de Setembro de 2009) (JO C 267 de 7.11.2009, p. 8). 
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do Tratado, com a rubrica "As políticas e ações internas da União", sob os capítulos "O direito 

de estabelecimento" e "Os serviços", respetivamente. Embora digam respeito às políticas que 

são matéria da diretiva proposta, não incluem disposições que permitam a adoção de diretivas. 

O artigo 56.º do TFUE apenas prevê que possam ser adotadas diretivas para estender as 

disposições do capítulo aos prestadores de serviços nacionais de um Estado terceiro e 

estabelecidos na União. 

O artigo proposto, a saber, artigo 53.º, n.º 1, do TFUE, também está incluído no Capítulo "O 

direito de estabelecimento", mas prevê a adoção de diretivas que visem a coordenação das 

disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros. Além disso, 

o artigo 62.º do TFUE, sob o Capítulo intitulado "Os serviços", determina que o artigo 53.º é 

aplicável à matéria regulada naquele capítulo. 

VI. Conclusões e recomendações 

A Comissão dos Assuntos Jurídicos procedeu à apreciação da questão supra na sua reunião de 

31 de maio de 2012. 

Na referida reunião, a comissão decidiu por unanimidade1 recomendar o seguinte: À luz da 

análise supra, os artigos 53.º, n.º 1, e 62.º do TFUE devem substituir os artigos 49.º e 56.º do 

TFUE e constituir a base jurídica da proposta de diretiva, em conjugação com o artigo 114.º 

do TFUE. 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 

 

                                                 
1 Estiveram presentes na votação os seguintes deputados: Klaus-Heiner Lehne (Presidente), Evelyn Regner 

(Vice-Presidente), Raffaele Baldassarre (Vice-Presidente), Françoise Castex (Vice-Presidente), Sebastian 

Valentin Bodu (Vice-Presidente), Axel Voss (relator), Luigi Berlinguer, Sergio Gaetano Cofferati, Christian 

Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Luis de Grandes Pascual, 

Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Francesco Enrico Speroni, Keith Taylor, Alexandra 

Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, and Elisabeth Morin-Chartier (nos termos do n.° 2 do artigo 187.°). 


