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Cecilia Wikström 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A7-0114/2014 

Françoise Castex 

Taxas aplicáveis às cópias para uso privado 

(2013/2114(INI)) 

Proposta de resolução alternativa (n.º 4 do art. 157.º do Regimento) à proposta de 

resolução não legislativa A7-0114/2014 

Resolução do Parlamento Europeu sobre as taxas aplicáveis às cópias para uso privado 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 

harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade 

da informação
1
, 

 

– Tendo em conta 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),  

– Tendo em conta os artigos 4.º, 6.º, 114.º e 118.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE), 

– Tendo em conta os acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia, nomeadamente 

nos processos C-467/08, Padawan/SGAE (Colet., p. I-10055), de 21 de outubro de 

2010, C-462/09, Stichting de Thuiskopie /Opus Supplies GmbH e outros (Colet., p. 

I-05331), de 16 de junho de 2011, C-277/10, Martin Luksan/Petrus van der Let (ainda 

não publicado na Coletânea), de 9 de fevereiro de 2012, nos processos apensos 

C-457/11 – C-460/11, VG Wort / Kyocera Mita e outros (ainda não publicado na 

Coletânea), de 27 de junho de 2013, e no processo C-521/11, Austro Mechana/Amazon 

(ainda não publicado na Coletânea), de 11 de julho de 2013, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 24 de maio de 2011, intitulada «Um 

mercado único para os direitos de propriedade intelectual: encorajar a criatividade e a 

inovação de modo a garantir o crescimento económico, postos de trabalho de elevada 

qualidade e produtos e serviços de primeira classe na Europa» (COM(2011)0287), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 18 de dezembro de 2012, sobre 

conteúdos no mercado único digital (COM(2012)0789), 
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– Tendo em conta as recomendações de António Vitorino, de 31 de janeiro de 2013, na 

sequência do processo de mediação sobre as taxas aplicáveis à cópia privada e à 

reprografia, 

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão dos Assuntos Jurídicos 

intitulado «Direitos de autor nos setores da música e audiovisual», aprovado em 29 de 

junho de 2011, 

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0114/2014), 

A. Considerando que a cultura e a criação artística são parte integrante da economia digital 

e que a expressão cultural depende do acesso equitativo às infraestruturas digitais da 

Europa; 

B. Considerando que a transição digital tem um enorme impacto no modo como são 

expressas as identidades culturais e que os novos canais de distribuição facilitam o 

acesso à cultura e à criação artística e proporcionam oportunidades para os criadores e 

artistas; 

C. Considerando que o número de novos serviços e empresas aumentou consideravelmente 

em resultado da digitalização de bens culturais produzidos, distribuídos, 

comercializados e consumidos na Europa e em todo o mundo; considerando que, 

mesmo na era digital, é necessário continuar a proteger as obras criativas e o direito dos 

criadores a uma remuneração adequada e a uma distribuição eficaz e justa dos 

rendimentos no setor cultural; 

D. Considerando que a gestão coletiva dos direitos de autor e dos direitos conexos requer 

uma grande ênfase na transparência do circuito das remunerações cobradas, distribuídas 

e pagas aos criadores e reforça a necessidade de sociedades de gestão coletiva; 

E. Considerando que a Diretiva 2001/29/CE autoriza os Estados-Membros a preverem uma 

exceção ou limitação ao direito de reprodução relativamente a certos tipos de bens 

culturais, de modo a permitir o uso privado sem que seja necessário pedir autorização 

aos titulares dos direitos; 

F. Considerando que, ao abrigo da Diretiva 2001/29/CE, os Estados-Membros podem 

prever que as taxas sejam calculadas com base, unicamente, no prejuízo para os titulares 

dos direitos resultante desses atos de cópia para uso privado; 

G. Considerando que o montante global das taxas relativas às cópias para uso privado 

cobradas em 23 dos 28 Estados-Membros mais do que triplicou desde a entrada em 

vigor da Diretiva 2001/29/CE e, segundo as estimativas da Comissão Europeia, ascende 

atualmente a mais de 600 milhões de euros; 

H. Considerando que a taxa relativa às cópias para uso privado é paga pelos consumidores 

no momento da aquisição de suportes e materiais de gravação tradicionais ou digitais e 

que, assim sendo, os consumidores têm o direito de saber que ela existe e que 
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corresponde a um dado montante; 

I. Considerando que existem disparidades entre as várias modalidades e níveis de 

cobrança de taxas relativas às cópias para uso privado, incluindo no que respeita ao seu 

impacto sobre os consumidores e no mercado único; considerando que é necessário 

criar um enquadramento europeu que assegure um nível elevado de transparência a 

favor dos titulares dos direitos, dos fabricantes e dos importadores de equipamentos, dos 

consumidores e dos prestadores de serviços em toda a União; 

J. Considerando que os mecanismos de isenção e de reembolso referentes a utilizações 

profissionais implementados nos Estados-Membros devem ser eficazes;  

K. Considerando que, na sequência do surgimento de novas tecnologias e da digitalização, 

os conteúdos podem ser copiados, sem perder a qualidade e praticamente sem custos 

adicionais, o que tem dado origem ao desenvolvimento de novos modelos comerciais e 

de um grande potencial de benefícios para o público, nomeadamente no que se refere ao 

acesso a conteúdos culturais cada vez mais diversificados, a informação e à educação; 

Um sistema que importa modernizar e harmonizar 

1. Lembra que a regulamentação sobre direitos de autor deve equilibrar os interesses dos 

criadores e dos consumidores; considera que todos os consumidores europeus devem ter 

o direito de realizar cópias para uso privado de conteúdos adquiridos legalmente; 

2. Considera que as taxas aplicáveis às cópias para uso privado constituem, atualmente, 

uma fonte de rendimento de importância variável para diferentes categorias de titulares 

de direitos, diferindo significativamente a sua importância entre os Estados-Membros; 

3. Sublinha que, se alguns Estados-Membros optaram por introduzir uma exceção 

relativamente à cópia para uso privado, com compensação para os titulares dos direitos, 

os setores cultural e criativo existem e contribuem também para o crescimento nos 

Estados-Membros que não optaram por impor taxas relativas às cópias para uso 

privado; 

4. Salienta que as profundas disparidades entre os vários sistemas nacionais de cobrança 

de taxas, em particular no que respeita ao tipo de produtos sujeitos às taxas e ao nível 

das mesmas, provocam distorções de concorrência e favorecem a opção por uma 

posição legal mais favorável (fórum shopping) no seio do mercado interno; 

5. Exorta, por conseguinte, à realização de debates a longo prazo com vista ao 

desenvolvimento de uma abordagem eficaz e atualizada, que não se baseie, 

necessariamente, na aplicação de uma taxa fixa a equipamentos, e à criação de um 

enquadramento europeu modernizado, que garanta condições equivalentes para titulares 

de direitos, consumidores, fabricantes e importadores de equipamentos e prestadores de 

serviços em toda a União; 

6. Sublinha que é necessário realizar debates para avaliar a eficácia e o impacto dos atuais 

sistemas de tributação no mercado interno digital; convida, por conseguinte, os 

Estados-Membros e a Comissão a estudar alternativas que permitam cumprir o objetivo 
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de implementar um regime de direitos de autor equilibrado, refletindo, 

simultaneamente, as expectativas dos consumidores modernos; 

7. Considera, além disso, que a cópia para uso privado de conteúdos adquiridos legalmente 

constitui uma utilização normal dos produtos ou serviços adquiridos pelo consumidor, 

que não prejudica os interesses legítimos dos titulares dos direitos e que não deve, por 

isso, dar direito a uma indemnização; 

8. Convida os Estados-Membros e a Comissão Europeia a realizar um estudo sobre os 

elementos essenciais da cópia para uso privado, nomeadamente sobre a definição e o 

conceito de «justa compensação», que, de momento, não está explicitamente 

regulamentado na Diretiva 2001/29/CE, e o conceito de «prejuízo» sofrido pelo autor 

devido à reprodução da sua obra para uso privado sem autorização; 

Melhoramentos a curto prazo ao sistema de taxas 

9. Exorta a Comissão a procurar um denominador comum no que se refere aos produtos 

que podem ser sujeitos a essa taxa e a estabelecer critérios comuns para as modalidades 

de negociação das tabelas aplicáveis às cópias privadas, com o intuito de apresentar um 

sistema transparente, justo e uniforme para todas as partes interessadas; 

10. Recomenda que, no caso das transações transfronteiras, a cobrança das taxas relativas às 

cópias para uso privado seja efetuada no Estado-Membro de residência do utilizador 

final, em consonância com o acórdão do Tribunal de Justiça no processo Opus; 

11. Considera, por conseguinte, que, por forma a excluir o duplo pagamento em caso de 

transações transfronteiras, a taxa relativa às cópias para uso privado só deve ser exigida 

uma vez por uma sociedade de gestão de direitos de um Estado-Membro e que qualquer 

taxa paga indevidamente num Estado-Membro que não o do utilizador final deve ser 

reembolsada; 

12. Considera que os consumidores devem ser informados sobre o montante, a finalidade e 

a aplicação das taxas que pagam; recomenda, neste contexto, à Comissão e aos 

Estados-Membros que, em consulta com os fabricantes, os importadores, os grossistas e 

as associações de consumidores, assegurem a clara disponibilização dessas informações 

aos consumidores; 

13. Insta os Estados-Membros a adotar regras mais transparentes em matéria de isenções 

referentes a utilizações profissionais, para garantir que são isentas, também na prática, 

das taxas relativas às cópias para uso privado, em conformidade com a jurisprudência 

do Tribunal de Justiça; 

Transparência na distribuição das receitas  

14. Sublinha a necessidade de uma maior transparência no que se refere ao circuito das 

taxas cobradas, atribuídas e pagas aos criadores por sociedades de gestão coletiva, 

nomeadamente, através da divulgação anual dos montantes utilizados para fins sociais e 

culturais; 
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Medidas técnicas de proteção  

15. Assinala que os Estados-Membros podem prever uma exceção aos direitos de autor, a 

fim de que os cidadãos possam copiar livremente o seu material musical e audiovisual 

de um suporte para outro, sem pedir autorização aos titulares dos direitos; lamenta que, 

na prática, essa liberdade possa ser restringida mediante a aplicação de certas medidas 

técnicas de proteção; 

16. Insta a Comissão a avaliar o impacto das medidas técnicas de proteção sobre a liberdade 

de realizar cópias privadas e sobre a justa remuneração dos criadores ao abrigo da 

exceção relativa às cópias para uso privado; 

17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros. 

Or. en 

 

 


