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Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de diretiva sobre os direitos de autor 
no mercado único digital (COM(2018)0280 – C8-0383/2016 – 
2016/0280(COD))

Ex.mo Senhor Presidente,

Em 10 de outubro de 2018, os coordenadores da Comissão dos Assuntos Jurídicos tomaram 
nota do facto de, durante as negociações interinstitucionais em curso sobre a proposta de 
diretiva relativa aos direitos de autor no mercado único digital, ter sido proposto o aditamento, 



PE601.094v02-00 2/8 RR\1157669PT.docx

PT

enquanto base jurídica, dos artigos 53.º, n.º 1, e 62.º, do TFUE, ao artigo 114.º do TFUE. A 
Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, por conseguinte, nos termos do artigo 39.º, n.º 2, do 
Regimento, verificar a base jurídica da referida proposta e, em especial, os eventuais 
aditamentos propostos. 

A Comissão dos Assuntos Jurídicos procedeu à apreciação da questão supra na sua reunião de 
10 de dezembro de 2018.

I – Contexto

Em 14 de setembro de 2016, a Comissão Europeia apresentou uma proposta legislativa 
referente à modernização das regras da UE em matéria de direitos de autor, incluindo uma 
diretiva relativa aos direitos de autor no mercado único digital. Foi conferido ao Conselho um 
mandato de negociação em 25 de maio de 20181.

A base jurídica originalmente proposta pela Comissão era constituída pelo artigo 114.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), que constitui a base jurídica 
geral no que toca a medidas de harmonização da legislação dos Estados-Membros no mercado 
interno. O acima referido mandato do Conselho acrescentou duas novas bases jurídicas: os 
artigos 53.º, n.º 1, e 62.º, do TFUE. A Comissão concordou com essa alteração2. 

Em 12 de setembro de 2018, o Parlamento votou a proposta de diretiva relativa aos direitos de 
autor no mercado único digital e adotou o seu mandato3 de negociação, com 438 votos a 
favor. A esse título, a equipa de negociação do Parlamento iniciou, em 2 de outubro de 2018, 
negociações com o Conselho e a Comissão com o objetivo de finalizar um texto e adotar a 
diretiva.

No quadro das negociações interinstitucionais pendentes, é, por conseguinte, importante 
determinar se se justifica o aditamento dos artigos 53.º, n.º 1, e 62.º, do TFUE. O artigo 62.º 
faz parte do capítulo relativo aos serviços e prevê que os artigos 51.º a 54.º do TFUE sejam 
aplicáveis às matérias abrangidas pelo capítulo relativo aos serviços. O artigo 53.º, n.º 1, do 
TFUE constitui a base jurídica para a adoção de diretivas no processo legislativo ordinário. O 
artigo 53.º, n.º 1, em combinação com o artigo 62.º do TFUE, pode ser utilizado como base 
jurídica para a adoção de diretivas no domínio dos serviços. 

II – Artigos pertinentes do Tratado

O artigo 114.° do TFUE tem a seguinte redação:
Artigo 114.º

(antigo artigo 95.º do TCE)

1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, aplicam-se as disposições seguintes à 
realização dos objetivos enunciados no artigo 26.º. O Parlamento Europeu e o Conselho, 

1 Documento 9134/18 de 25 de maio de 2018.
2 Segundo o pedido de parecer jurídico transmitido ao Serviço Jurídico, por carta de 23 de 

outubro de 2018, pelo presidente da Comissão dos Assuntos Jurídicos.
3 P8_TA(2018)0337.
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deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, e após consulta do Comité 
Económico e Social, adotam as medidas relativas à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros, que tenham por objeto o 
estabelecimento e o funcionamento do mercado interno.

2. O n.º 1 não se aplica às disposições fiscais, às relativas à livre circulação das pessoas e às 
relativas aos direitos e interesses dos trabalhadores assalariados.

3. A Comissão, nas suas propostas previstas no n.º 1 em matéria de saúde, de segurança, de 
proteção do ambiente e de defesa dos consumidores, basear‑se‑á num nível de proteção 
elevado, tendo nomeadamente em conta qualquer nova evolução baseada em dados 
científicos. No âmbito das respetivas competências, o Parlamento Europeu e o Conselho 
procurarão igualmente alcançar esse objetivo.

4. Se, após a adoção de uma medida de harmonização pelo Parlamento Europeu e o 
Conselho, pelo Conselho ou pela Comissão, um Estado-Membro considerar necessário 
manter disposições nacionais justificadas por exigências importantes a que se refere o artigo 
36.º ou relativas à proteção do meio de trabalho ou do ambiente, notificará a Comissão 
dessas medidas, bem como das razões que motivam a sua manutenção.

5. Além disso, sem prejuízo do disposto no n.º 4, se, após a adoção de uma medida de 
harmonização pelo Parlamento Europeu e o Conselho, pelo Conselho ou pela Comissão, um 
Estado-Membro considerar necessário adotar disposições nacionais baseadas em novas 
provas científicas relacionadas com a proteção do meio de trabalho ou do ambiente, 
motivadas por qualquer problema específico desse Estado-Membro, que tenha surgido após a 
adoção da referida medida de harmonização, notificará a Comissão das disposições 
previstas, bem como dos motivos da sua adoção.

6. No prazo de seis meses a contar da data das notificações a que se referem os n.ºs 4 e 5, a 
Comissão aprovará ou rejeitará as disposições nacionais em causa, depois de ter verificado 
que não constituem um meio de discriminação arbitrária ou uma restrição dissimulada ao 
comércio entre os Estados-Membros, nem um obstáculo ao funcionamento do mercado 
interno.

Na ausência de decisão da Comissão dentro do citado prazo, considera-se que as disposições 
nacionais a que se referem os n.ºs 4 e 5 foram aprovadas.

Se a complexidade da questão o justificar, e não existindo perigo para a saúde humana, a 
Comissão pode notificar o respetivo Estado-Membro de que o prazo previsto no presente 
número pode ser prorrogado por um novo período de seis meses, no máximo.

7. Quando, nos termos do nº 6, um Estado-Membro for autorizado a manter ou introduzir 
disposições nacionais em derrogação de uma medida de harmonização, a Comissão 
examinará de imediato se deve ou não propor uma adaptação dessa medida.

8. Sempre que um Estado-Membro levante um problema específico em matéria de saúde 
pública num domínio que tenha sido previamente objeto de medidas de harmonização, 
informará do facto a Comissão, que ponderará imediatamente se deve propor ao Conselho 
medidas adequadas.
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9. Em derrogação do disposto nos artigos 258.º e 259.º, a Comissão ou qualquer Estado-
Membro pode recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, se considerar 
que outro Estado-Membro utiliza de forma abusiva os poderes previstos no presente artigo.

10. As medidas de harmonização acima referidas compreenderão, nos casos adequados, uma 
cláusula de salvaguarda que autorize os Estados-Membros a tomarem, por uma ou mais 
razões não económicas previstas no artigo 36.º, medidas provisórias sujeitas a um processo 
de controlo da União.

O artigo 53.º, n.º 1, do TFUE tem a seguinte redação:
Artigo 53.º

(antigo artigo 47.° do TCE)

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.

O artigo 62.º do TFUE tem a seguinte redação:
Artigo 62. 

(antigo artigo 55.° do TCE)

As disposições dos artigos 51.º a 54.º, inclusive, são aplicáveis à matéria regulada no 
presente capítulo [intitulado «Os serviços»].

III – Jurisprudência do TJUE sobre a escolha da base jurídica

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, a escolha da base jurídica de um ato 
deve assentar em elementos objetivos suscetíveis de fiscalização jurisdicional, entre os quais 
figuram, designadamente, a finalidade e o conteúdo do ato.4 A escolha de uma base jurídica 
incorreta pode, por conseguinte, justificar a anulação do ato em causa.

Se o exame do ato em causa demonstrar que este prossegue uma dupla finalidade ou que tem 
duas componentes e se uma destas for identificável como principal ou preponderante, 
enquanto a outra é apenas acessória, este ato deve ter por fundamento uma única base jurídica, 
ou seja, a exigida pela finalidade ou componente principal ou preponderante5. Só a título 
excecional, se se concluir que o ato prossegue simultaneamente vários objetivos ou tem várias 
componentes indissociavelmente ligadas, sem que uma seja secundária e indireta em relação à 
outra, terá tal ato de se basear nas diferentes bases jurídicas correspondentes, desde que sejam 

4 Processo C-45/86, Comissão/Conselho (Preferências pautais generalizadas) [1987] 
Colet.1439, ponto 5; Processo C-440/05, Comissão/Conselho [2007] Colet. I-9097; 
Processo C-411/06, Comissão/Parlamento e Conselho [2009] Colet. I-7585.

5 Processo C-137/12, Comissão/Conselho, EU:C:2013:675, n.º 53; Processo C-411/06, 
Comissão/Parlamento e Conselho, EU:C:2009:518, n.º 46, e toda a jurisprudência aí 
citada; Processo C-490/10, Parlamento/Conselho, EU:C:2012:525, n.º 45; Processo 
C-155/07, Parlamento/Conselho, EU:C:2008:605, n.º 34.
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compatíveis do ponto de vista processual. 6   

IV — Análise e determinação da base jurídica adequada tendo em conta o objetivo e o 
conteúdo da proposta, o mandato do Parlamento e o mandato do Conselho

O eventual aditamento dos artigos 53.º, n.º 1, e 62.º, do TFUE e do artigo 114.º do TFUE é 
diretamente referido no mandato do Conselho.

Cumpre assinalar, em primeiro lugar, que o artigo 17.º visa alterar as Diretivas 96/9/CE e 
2001/29/CE, que se baseiam numa combinação semelhante das três bases jurídicas em 
questão. Afigura-se como abordagem adequada, de um ponto de vista formal, basear o ato de 
alteração em bases jurídicas que sejam idênticas às dos atos alterados.

Tendo em conta os aspetos substantivos e o objetivo e o conteúdo do texto, tanto da proposta 
da Comissão, como dos respetivos mandatos do Conselho ou do Parlamento, é claro que o 
texto visa regulamentar os direitos de autor e os aspetos conexos, mas fá-lo no contexto do 
mercado único digital, em particular dos serviços prestados em linha. O âmbito de aplicação 
do instrumento seria também alargado às regras «destinadas a garantir o bom funcionamento 
do mercado de exploração de obras e outro material protegido»7, que seja efetuada no âmbito 
de «atividades de natureza comercial»8 que sejam «realizadas mediante remuneração»9, 
nomeadamente por prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha.

A finalidade da proposta, tal como referido no artigo 1.º, n.º 1, é «uma maior harmonização 
da legislação da União aplicável ao direito de autor e direitos conexos no mercado interno, 
tendo em conta, em especial, as utilizações digitais e transnacionais de conteúdos protegidos. 
Estabelece igualmente normas em matéria de exceções e limitações e de facilitação de 
licenças, bem como normas destinadas a garantir o bom funcionamento do mercado de 
exploração de obras e outro material protegido» [sublinhado nosso].

Esta exploração de obras e de outro material protegido, em especial, é considerada um 
«serviço», na aceção do artigo 57.º, alínea b), do TFUE, ou seja, uma atividade de natureza 
comercial que é normalmente prestada mediante remuneração.

Este é, nomeadamente, o âmbito do artigo 13.º da proposta da Comissão, que, como 
enunciado na exposição de motivos, «introduz para os prestadores de serviços da sociedade 
da informação que armazenam e permitem o acesso a grandes quantidades de obras e outro 
material protegido carregados pelos seus utilizadores a obrigação de adotar medidas 
adequadas e proporcionadas com vista a garantir o funcionamento dos acordos celebrados 
com os titulares de direitos e impedir que se disponibilizem nos seus serviços conteúdos 
identificados pelos titulares de direitos, em cooperação com os prestadores de serviços».

Um dos pontos centrais dos textos do Conselho e do Parlamento é, mais uma vez, o 
artigo 13.º relativo à utilização de conteúdos protegidos por prestadores de serviços de 

6 Processo C-300/89, Comissão/Conselho («Dióxido de titânio»), EU:C:1991:244, n.os 
17-25.

7 Artigo 1.º.
8 Artigo 57.º, alínea b), do TFUE.
9 Epígrafe do Artigo 57.º do TFUE.
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partilha de conteúdos em linha que procuram resolver a chamada «diferença de valor», ou 
seja, encontrar o justo equilíbrio entre a remuneração recebida pelos autores e artistas 
intérpretes ou executantes e os lucros obtidos pelas plataformas da Internet quando tornam as 
suas obras acessíveis.  No artigo 2.º, n.º 5, do mandato do Conselho, as plataformas Internet 
são definidas como prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha de um serviço 
da sociedade da informação cujo principal objetivo, ou um dos principais objetivos, consiste 
em armazenar e facultar ao público acesso a uma grande quantidade de obras ou outro 
material protegido carregados pelos seus utilizadores, que o prestador organiza e promove 
com fins lucrativos. Em conformidade com o artigo 13.º do Conselho, estes prestadores estão 
sujeitos a regras que regulam as condições ao abrigo das quais prestam serviços, 
influenciando assim o seu modelo de negócio.

Nos termos do mandato do Parlamento, este prestador, também definido como «prestador de 
serviços de partilha de conteúdos em linha»10, é o «prestador de um serviço da sociedade da 
informação que tem como um dos seus principais objetivos armazenar e facilitar o acesso do 
público a uma quantidade significativa de obras ou outro material protegido por direitos de 
autor carregados pelos seus utilizadores, que são otimizados e promovidos pelo serviço para 
fins lucrativos». Com base no artigo 13.º, n.º 1, do texto do Parlamento, as plataformas seriam 
obrigadas a celebrar acordos de licenciamento com os titulares de direitos.

O mandato do Parlamento confere aos prestadores de serviços de partilha de conteúdos em 
linha e aos titulares de direitos uma obrigação adicional de cooperação mútua e leal para 
assegurar que não estejam disponíveis obras ou outros materiais protegidos não autorizados 
nos seus serviços, caso o titular do direito se recuse a celebrar um acordo de licenciamento11. 
No caso de esta cooperação ter levado a uma remoção injustificada dos conteúdos, os 
prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha devem criar mecanismos de 
reclamação e recurso acessíveis aos utilizadores12. 

O artigo 13.º é, sem dúvida, uma das disposições mais proeminentes do texto do Parlamento 
e, em geral, da proposta. As medidas previstas pelo mandato do Parlamento incluem 
aditamentos significativos aos modelos de funcionamento dos prestadores de serviços de 
partilha de conteúdos em linha.

No texto do Conselho, os prestadores de serviços ficariam sujeitos à obrigação de aplicar 
medidas eficazes e proporcionadas para impedir a disponibilização de obras ou conteúdos 
específicos nos seus serviços13. Além disso, seriam obrigados a retirar ou desativar o acesso a 
essas obras e a evitar a sua futura disponibilização. Tais medidas devem ter em conta a 
natureza e a dimensão dos serviços, em especial o facto de saber se são prestados por uma 
micro ou uma pequena empresa14. Além disso, o texto do Conselho prevê a obrigação de os 
prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha e os titulares de direitos cooperarem 
entre si. Os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha devem criar 
mecanismos de reclamação e recurso acessíveis aos utilizadores do serviço. Deve igualmente 

10 Artigo 2.° – n.º 4-B (novo).
11 Artigo 13.º, n.º 2-A (novo).
12 Artigo 13.º, n.º 2-B (novo).
13 Artigo 13.º, n.os 1 e 4.
14 Artigo 13.º, n.º 5.
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ser estabelecido um diálogo com as partes interessadas15.

Essas regras e mecanismos criados pelo artigo 13.º constituem um dos principais aspetos 
regulamentares do texto. Analisando a proposta no seu conjunto, não parecem ser de natureza 
secundária ou acessória.

Além disso, o artigo 10.º, relativo ao mecanismo de negociação, visa criar modalidades de 
discussão para facilitar as negociações sobre a exploração em linha de obras audiovisuais 
entre as partes que enfrentam dificuldades relacionadas com o licenciamento de direitos 
sempre que pretendam celebrar um acordo para disponibilizar obras audiovisuais em serviços 
de vídeo a pedido. Esta disposição aborda claramente o quadro em que os serviços são 
prestados no mercado interno. Além disso, o texto do Parlamento prevê que seja promovido o 
diálogo entre organizações representativas de autores, produtores, plataformas de vídeo a 
pedido e outras partes interessadas relevantes, a fim de incentivar a disponibilização de obras 
audiovisuais em serviços de vídeo a pedido.

O artigo 11.º, relativo à proteção das publicações de imprensa no que diz respeito a utilizações 
digitais, confere aos editores direitos de autor referentes à utilização digital das suas 
publicações de imprensa pelos prestadores de serviços da sociedade da informação16.  Esta 
disposição rege a utilização em linha de publicações de imprensa pelos prestadores de 
serviços da sociedade da informação. Tal como o artigo 13.º, faz parte do Título IV, intitulado 
«medidas destinadas a criar um mercado dos direitos de autor que funcione corretamente» e 
diz respeito, parcialmente, às condições de prestação de serviços no mercado interno.

Afigura-se que todas as disposições acima referidas constituem um dos elementos centrais da 
proposta da Comissão e dos textos do PE e do Conselho, sendo o outro elemento a 
harmonização da legislação da União em matéria de direitos de autor e direitos conexos.

V - Conclusão e recomendação

As acima referidas disposições dos textos do Parlamento e do Conselho são, sem dúvida, 
elementos fundamentais da proposta e visam regulamentar as condições de prestação de 
serviços no mercado interno. Este objetivo não é acessório relativamente à harmonização da 
legislação da União aplicável ao direito de autor e direitos conexos. Pelo contrário, estes dois 
objetivos estão ligados e diretamente relacionados.

O artigo 53.º do TFUE sugerido figura sob o título «O direito de estabelecimento» no Tratado 
e 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, 
incluído no título «Os serviços», prevê que o artigo 53.º é aplicável à matéria regulada no 
capítulo em causa. Refira-se que estes dois artigos constituem a base jurídica de várias 
diretivas no domínio da propriedade intelectual: Diretiva 96/9/CE,17 Diretiva 2000/31/CE,18 

15 Artigo 13.º, n.os 14 a 8.
16 Artigo 11.º – n.º 1.
17 Diretiva relativa à proteção jurídica das bases de dados (JO L 77 de 27.3.1996, p. 20).
18 Diretiva relativa a certos aspetos legais dos serviços da sociedade de informação, em 

especial do comércio eletrónico, no mercado interno (JO L 178 de 17.7.2000, p. 1).
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Diretiva 2001/29/CE,19 Diretiva 2006/115/CE,20 Diretiva 2006/116/CE,21 Diretiva 
2010/13/UE,22 Diretiva 2012/28/UE,23 Diretiva 2014/26/UE.24

Esta análise da base jurídica tem como fundamento os mandatos do Parlamento e do 
Conselho.  Poderá ser necessária uma análise mais aprofundada da base jurídica se o resultado 
das negociações interinstitucionais alterar substancialmente a proposta, em especial no que se 
refere ao objetivo de regulamentar as condições de prestação de serviços no mercado interno. 

Assim, na sua reunião de 10 de dezembro de 2018, a Comissão dos Assuntos Jurídicos 
decidiu, por unanimidade25, que o aditamento dos artigos 53.º, n.º 1, e 62.º, do TFUE ao 
artigo 114.º do TFUE, enquanto base jurídica da proposta de diretiva relativa aos direitos de 
autor no mercado único digital, é coerente com o objetivo da proposta e com a jurisprudência 
pertinente. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração.

Pavel Svoboda

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.)

19 Diretiva relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos 
conexos na sociedade da informação (JO L 167 de 22.6.2001, p. 10).

20 Diretiva relativa ao direito de aluguer, ao direito de comodato e a certos direitos 
conexos ao direito de autor em matéria de propriedade intelectual (JO L 376 de 
27.12.2006, p. 28).

21 Diretiva relativa ao prazo de proteção do direito de autor e de certos direitos conexos 
(JO L 372 de 27.12.2006, p. 12).

22 Diretiva relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros respeitantes à oferta de serviços de comunicação 
social audiovisual (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

23 Diretiva relativa a determinadas utilizações permitidas de obras órfãs (JO L 299 de 
27.10.2012, p. 5).

24 Diretiva relativa à gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e à concessão 
de licenças multiterritoriais de direitos sobre obras musicais para utilização em linha no 
mercado interno (JO L 84 de 20.3.2014, p. 72).

25 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Pavel Svoboda (presidente), 
Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux (vice-presidente), Axel Voss (relator de parecer), 
Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mary Honeyball, 
Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn 
Regner, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, 
Luis de Grandes Pascual.


