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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Regista e saúda a recomendação da Comissão e convida esta a apresentar, o mais 
rapidamente possível, após uma estreita consulta com as partes interessadas e um estudo 
de mercado aprofundado, uma proposta jurídica adequada que regulamente com eficácia a 
gestão colectiva do direito de autor e dos direitos conexos na indústria fonográfica, tendo 
em conta a especificidade da era digital e a necessidade de estabelecer um equilíbrio entre 
a garantia da diversidade cultural da Europa, a salvaguarda dos repertórios locais, a 
promoção da criatividade e a protecção dos interesses quer dos titulares dos direitos quer 
dos utilizadores comerciais; 

2. Lamenta que a Comissão não tenha realizado um processo de consulta amplo e 
aprofundado com as partes interessadas e com o Parlamento Europeu antes da aprovação 
da presente recomendação e salienta a necessidade de uma consulta adequada de todas as 
categorias de  titulares de direitos em quaisquer actividades regulamentares futuras neste 
processo, a fim de assegurar uma representação justa e equilibrada dos seus interesses; 

3. Reconhece que o aumento da concorrência na gestão colectiva dos direitos de autor e dos 
direitos conexos na indústria musical pode se for justa e transparente e nas circunstâncias 
adequadas, proteger a posição dos autores na Europa (incluindo os autores locais e os 
repertórios minoritários) e defender a diversidade cultural na Europa;

4. Convida a Comissão a avaliar iniciativas apropriadas que garantam um amplo acesso 
público permanente aos repertórios, incluindo os repertórios mais pequenos e os 
repertórios locais, em conformidade com a Convenção da UNESCO relativa à protecção e 
promoção da diversidade das expressões culturais, tendo em conta a especificidade da era 
digital, mas também os impactos directos e indirectos que a iniciativa terá sobre a situação 
geral dos autores e da diversidade cultural;

5. Afirma que a musica não é um produto básico e que os gestores colectivos de direitos são 
principalmente  organizações sem fins lucrativos e que, por conseguinte, a introdução de 
um sistema baseado numa concorrência sem limites pode não ser do interesse dos autores 
e da promoção da diversidade cultural e da criatividade na Europa. 

6. Compreende e apoia as disposições sobre a possibilidade existente de os titulares dos 
direitos escolherem um gestor colectivo de direitos, determinarem os direitos em linha 
confiados e o seu âmbito territorial e a prerrogativa de retirar os direitos ao gestor 
colectivo e de os transferir para um outro gestor colectivo de direitos, e salienta a 
importância de se ter consideração a cooperação entre os gestores colectivos de direitos, a 
fim de preservar os interesses dos titulares dos direitos mais pequenos e locais  e, assim,
salvaguardar a diversidade cultural; 

7. Expressa a sua preocupação sobre os efeitos potencialmente negativos de algumas 
disposições da recomendação sobre os repertórios locais e sobre a diversidade cultural, 
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dado que poderá implicar o risco de favorecer uma concentração de direitos nos maiores
gestores colectivos de direitos; considera que deve ser avaliado o impacto de qualquer 
iniciativa para a introdução da concorrência entre gestores de direitos no sentido de atrair 
os titulares dos direitos mais lucrativos; 

8. Considera que o sistema de acordos de representação recíproca deveria ser mantido, visto 
que permite a todos os utilizadores comerciais e individuais sem discriminação terem um 
acesso igual ao repertório mundial, assegura uma melhor protecção dos titulares dos 
direitos, garante uma verdadeira diversidade cultural e estimula uma concorrência justa no 
mercado interno; 

9. Crê que a possibilidade de os titulares dos direitos escolherem um gestor colectivo de 
direitos, independentemente do Estado-Membro no qual está instalado o gestor, enquanto 
estimula a concorrência no mercado interno, deve: 

- ser acompanhada por medidas apropriadas para salvaguardar  e promover as 
expressões da diversidade cultural, nomeadamente oferecendo aos utilizadores grandes 
repertórios diversificados, em particular repertórios locais,

- assegurar que todos os titulares dos direitos, independentemente da sua nacionalidade 
ou residência, recebam uma parte justa dos direitos da forma  mais directa possível,

- proibir os titulares dos direitos mais lucrativos de fortalecerem a sua posição 
dominante em detrimento de titulares dos direitos menos rentáveis;  

e que, por esse motivo, deverá ser efectuada uma avaliação cuidadosa das consequências; 

10. Considera também que os interesses dos autores e, consequentemente, da diversidade 
cultural na Europa ficarão mais bem defendidos pela instituição de um sistema de 
concorrência justo e transparente, que evite pressões no sentido da redução dos 
rendimentos dos autores; 
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11. Saúda todos os esforços feitos para estimular a concorrência no mercado interno, bem 
como o objectivo de promover a distribuição internacional de obras musicais europeias, 
independentemente de qual gestor colectivo de direitos responsável pelos direitos de 
autor, não esquecendo que todos os repertórios, independentemente de serem ou não 
muito conhecidos devem ser tratados de modo equitativo;

12. Está convicto de que o actual sistema de gestores colectivos de direitos nacionais 
continuará a desempenhar um papel importante no apoio social aos autores minoritários e 
na promoção da diversidade cultural, mesmo em condições de maior concorrência,

13. Nota que a actual rede de gestores colectivos de direitos nacionais desempenha um papel 
importante no apoio financeiro à promoção de novos repertórios europeus minoritários e 
que é importante não perdermos esta vantagem,

14. Considera ainda que, para garantir o pleno funcionamento do sistema de reciprocidade em 
benefício de todos os titulares de direitos, é fundamental proibir qualquer tipo de 
mandatos exclusivos entre grandes titulares de direitos e gestores colectivos de direitos 
para a cobrança directa de direitos de utilização em todos os Estados-Membros, pois isso 
conduziria à rápida extinção dos gestores colectivos de direitos nacionais e ao 
enfraquecimento da posição dos repertórios minoritários e da diversidade cultural na 
Europa;

15. Congratula-se com o apelo a uma melhor governação por parte dos gestores colectivos de 
direitos, através de uma maior transparência, da não discriminação e de regras em matéria 
de responsabilidade;

16. Exorta os Estados-Membros e os gestores colectivos de direitos a assegurarem uma 
representação justa de todas as categorias de titulares de direitos nos gestores colectivos 
de direitos e, deste modo, a sua participação equilibrada no processo interno de tomada de 
decisões;

17. Considera que o actual sistema de cobrança recíproca de direitos deve ser mantido, por 
forma a que seja introduzida uma concorrência com base nos serviços que os gestores 
colectivos de direitos podem oferecer e nas comissões que cobram, e concedendo aos 
utilizadores licenças com base nas tarifas aplicadas pelos gestores colectivos de direitos 
do país onde a música é utilizada; além disso, solicita aos Estados-Membros que 
assegurem que os utilizadores comerciais requerem autorizações legais, e pagando
direitos iguais a todas as categorias de titulares dos direitos; 

18. Considera que, sempre que os direitos sejam geridos colectivamente, devem ser aplicados 
nos Estados-Membros mecanismos de resolução de litígios justos e eficazes para garantir 
aos titulares de direitos e aos utilizadores acesso a meios de resolução dos litígios, sem 
prejuízo do direito de todos a um recurso judicial;

19. Apoia a ideia de que os gestores colectivos de direitos devem poder conceder aos 
utilizadores comerciais estabelecidos em qualquer ponto da União Europeia licenças pan-
europeias e de repertórios múltiplos para a utilização em linha (incluindo os telefones 
móveis) em condições justas e individualmente negociadas e sem discriminação entre 
utilizadores; pede à Comissão que proceda a uma avaliação do impacto de licenças globais 
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para a utilização em linha e dos seus efeitos na situação económica e social dos autores;

20. Crê que a existência de "balcões únicos" onde os utilizadores comerciais poderão obter 
uma licença relativa ao repertório mundial para o território que lhes interessa, juntamente 
com um elevado nível de protecção para os titulares de direitos, evitando o "forum-
shopping" (utilizadores que procuram o gestor de direitos de autor que ofereça as licenças 
mais baratas), devem estar no centro da estreita cooperação entre os gestores colectivos de 
direitos.
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