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Alteração 56
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A divulgação de conteúdos protegidos 
por direitos de autor e direitos conexos e os 
serviços associados, incluindo livros, 
produções audiovisuais e música gravada, 
exigem o licenciamento de direitos por 
diversos titulares de direitos de autor e de 
direitos conexos, como autores, artistas, 
intérpretes ou executantes, produtores e 
editores. Cabe, normalmente, aos titulares 
escolher entre a gestão individual e 
coletiva dos seus direitos. A gestão dos 
direitos de autor e direitos conexos inclui a 
concessão de licenças aos usuários, a 
auditoria dos titulares de licenças e o 
acompanhamento da utilização dos 
direitos, a defesa dos direitos de autor e 
direitos conexos, a cobrança de receitas 
provenientes da exploração dos direitos e a 
distribuição dos montantes devidos aos 
titulares dos direitos. As sociedades de 
gestão coletiva permitem que os titulares 
de direitos sejam remunerados por 
utilizações que estes não estariam em 
posição de controlar ou de cobrar, 
incluindo nos mercados não nacionais. 
Além disso, exercem uma função social e 
cultural importante enquanto promotores 
da diversidade das expressões culturais, 
permitindo aos repertórios mais pequenos e 
menos populares o acesso ao mercado. O 
artigo 167.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
dispõe que, na sua ação, a União deve ter 
em conta os aspetos culturais, a fim de, 
nomeadamente, respeitar e promover a 
diversidade das suas culturas.

(2) A divulgação de conteúdos protegidos 
por direitos de autor e direitos conexos e os 
serviços associados, incluindo livros, 
produções audiovisuais e música gravada, 
exigem o licenciamento de direitos por 
diversos titulares de direitos de autor e de 
direitos conexos, como autores, artistas, 
intérpretes ou executantes, produtores e 
editores. Cabe, normalmente, aos titulares 
escolher entre a gestão individual e 
coletiva dos seus direitos. A gestão dos 
direitos de autor e direitos conexos inclui a 
concessão de licenças aos usuários, a 
auditoria dos titulares de licenças e o 
acompanhamento da utilização dos 
direitos, a defesa dos direitos de autor e 
direitos conexos, a cobrança de receitas 
provenientes da exploração dos direitos e a 
distribuição dos montantes devidos aos 
titulares dos direitos. As sociedades de 
gestão coletiva permitem que os titulares 
de direitos sejam remunerados por 
utilizações que estes não estariam em 
posição de controlar ou de cobrar, 
incluindo nos mercados não nacionais. 
Além disso, exercem uma função social e 
cultural importante enquanto promotores 
da diversidade das expressões culturais, 
permitindo aos repertórios mais pequenos e 
menos populares o acesso ao mercado.

Or. en
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Alteração 57
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os serviços prestados pelas 
organizações de gestão coletiva aos 
titulares de direitos e aos usuários são 
fundamentais para o desenvolvimento e 
para a manutenção do panorama cultural 
na Europa, bem como para o crescimento 
de indústrias criativas culturalmente 
diversas. As organizações de gestão 
coletiva de direitos apoiam os criadores, 
desenvolvendo atividades sociais e 
culturais importantes e garantindo o 
acesso ao mercado de repertórios e de 
novos artistas exigentes ou menos 
populares.

Or. en

Alteração 58
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O artigo 167.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
dispõe que, na sua ação, a União deve ter 
em conta os aspetos culturais, 
nomeadamente a fim de respeitar e 
promover a diversidade das suas culturas. 
Como tal, os Estados-Membros devem 
preservar, respeitar e promover a 
diversidade cultural. As organizações de 
gestão coletiva exercem, e devem 
continuar a exercer, uma função 
importante enquanto promotores da 
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diversidade da expressão cultural, 
permitindo aos repertórios mais pequenos 
e menos populares o acesso ao mercado, 
bem como prestando serviços sociais, 
culturais e educativos em benefício dos 
seus titulares e do público.

Or. en

Alteração 59
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Quando estabelecidas na União, as 
sociedades de gestão coletiva – enquanto 
prestadoras de serviços – devem cumprir 
os requisitos nacionais, em conformidade 
com a Diretiva 2006/123/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, relativa aos serviços 
no mercado interno, que visa a criação de 
um quadro jurídico para assegurar a 
liberdade de estabelecimento e a livre 
circulação dos serviços entre os 
Estados-Membros. Tal implica que as 
sociedades sejam livres de prestar os seus 
serviços além-fronteiras, representar 
titulares de direitos residentes ou 
estabelecidos noutros Estados-Membros 
ou conceder licenças aos usuários 
residentes ou estabelecidos noutros 
Estados-Membros.

Suprimido

Or. en

Alteração 60
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) Quando estabelecidas na União, as 
sociedades de gestão coletiva – enquanto 
prestadoras de serviços – devem cumprir 
os requisitos nacionais, em conformidade 
com a Diretiva 2006/123/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, relativa aos serviços 
no mercado interno, que visa a criação de 
um quadro jurídico para assegurar a 
liberdade de estabelecimento e a livre 
circulação dos serviços entre os Estados-
Membros. Tal implica que as sociedades 
sejam livres de prestar os seus serviços 
além-fronteiras, representar titulares de 
direitos residentes ou estabelecidos 
noutros Estados-Membros ou conceder 
licenças aos usuários residentes ou 
estabelecidos noutros Estados-Membros.

Suprimido

Or. de

Alteração 61
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Quando estabelecidas na União, as 
sociedades de gestão coletiva – enquanto 
prestadoras de serviços – devem cumprir 
os requisitos nacionais, em conformidade 
com a Diretiva 2006/123/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, relativa aos serviços 
no mercado interno, que visa a criação de 
um quadro jurídico para assegurar a 
liberdade de estabelecimento e a livre 
circulação dos serviços entre os 
Estados-Membros. Tal implica que as 
sociedades sejam livres de prestar os seus 
serviços além-fronteiras, representar 

(3) Quando estabelecidas na União, as 
sociedades de gestão coletiva – enquanto 
prestadoras de serviços – devem cumprir 
os requisitos nacionais, em conformidade 
com a Diretiva 2006/123/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, relativa aos serviços 
no mercado interno, que visa a criação de 
um quadro jurídico para assegurar a 
liberdade de estabelecimento e a livre 
circulação dos serviços entre os 
Estados-Membros. Tal implica que as 
sociedades possam prestar os seus serviços 
além-fronteiras, representar titulares de 
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titulares de direitos residentes ou 
estabelecidos noutros Estados-Membros ou 
conceder licenças aos usuários residentes 
ou estabelecidos noutros Estados-
Membros.

direitos residentes ou estabelecidos noutros 
Estados-Membros ou conceder licenças aos 
usuários residentes ou estabelecidos 
noutros Estados-Membros.

Or. en

Justificação

As autoridades dos Estados-Membros devem ainda ter a possibilidade de aprovar as 
sociedades de gestão coletiva antes de estas poderem prestar os seus serviços.

Alteração 62
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A presente diretiva prevê disposições 
mínimas necessárias para garantir a livre 
prestação de serviços no mercado interno. 
Não afeta as medidas que os 
Estados-Membros adotem, em 
conformidade com o direito da União, 
para proteger ou fomentar a diversidade 
cultural e linguística, bem como objetivos 
de política social em benefício dos 
artistas. A noção de "razões imperiosas de 
interesse geral" a que se referem 
determinadas disposições da presente 
diretiva foi desenvolvida pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça 
relativa aos artigos 43.º e 49.º do TFUE, e 
pode continuar a evoluir. Compreende, 
pelo menos, as seguintes razões com 
pertinência para a presente diretiva: 
objetivos de política social, proteção dos 
destinatários dos serviços, proteção da 
propriedade intelectual, objetivos de 
política cultural, fomento da língua 
nacional e conservação do património 
histórico e cultural nacional.
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Or. de

Alteração 63
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Existem diferenças significativas nas 
normas nacionais que regem o 
funcionamento das sociedades de gestão 
coletiva, em especial no que diz respeito à 
sua transparência e à responsabilidade 
perante os seus membros e os titulares dos 
direitos. Além das dificuldades que os 
titulares de direitos não nacionais 
enfrentam ao exercerem os seus direitos e 
da demasiado frequente má gestão 
financeira das receitas cobradas, os 
problemas com o funcionamento das 
sociedades conduzem a ineficiências na 
exploração dos direitos de autor e direitos 
conexos em todo o mercado interno, em 
detrimento dos membros, titulares de 
direitos e usuários. Estas dificuldades não 
surgem no funcionamento dos 
prestadores de serviços de gestão de 
direitos independentes que atuam como 
agentes dos titulares de direitos 
relativamente à gestão dos seus direitos 
numa base comercial e em relação aos 
quais os titulares de direitos não exercem 
direitos de membro.

(4) Existem diferenças significativas nas 
normas nacionais que regem o 
funcionamento das sociedades de gestão 
coletiva, em especial no que diz respeito à 
sua transparência e à responsabilidade 
perante os seus membros e os titulares dos 
direitos. Além das dificuldades que os 
titulares de direitos não nacionais 
enfrentam ao exercerem os seus direitos e 
da demasiado frequente má gestão 
financeira das receitas cobradas, os 
problemas com o funcionamento das 
sociedades conduzem a ineficiências na 
exploração dos direitos de autor e direitos 
conexos em todo o mercado interno, em 
detrimento dos membros, titulares de 
direitos e usuários.

Or. en

Alteração 64
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) Existem diferenças significativas nas 
normas nacionais que regem o 
funcionamento das sociedades de gestão 
coletiva, em especial no que diz respeito à 
sua transparência e à responsabilidade 
perante os seus membros e os titulares dos 
direitos. Além das dificuldades que os 
titulares de direitos não nacionais 
enfrentam ao exercerem os seus direitos e 
da demasiado frequente má gestão 
financeira das receitas cobradas, os 
problemas com o funcionamento das 
sociedades conduzem a ineficiências na 
exploração dos direitos de autor e direitos 
conexos em todo o mercado interno, em 
detrimento dos membros, titulares de 
direitos e usuários. Estas dificuldades não 
surgem no funcionamento dos prestadores 
de serviços de gestão de direitos 
independentes que atuam como agentes dos 
titulares de direitos relativamente à gestão 
dos seus direitos numa base comercial e em 
relação aos quais os titulares de direitos 
não exercem direitos de membro.

(4) Existem diferenças significativas nas 
normas nacionais que regem o 
funcionamento das sociedades de gestão 
coletiva, em especial no que diz respeito à 
sua transparência e à responsabilidade 
perante os seus membros e os titulares dos 
direitos. Além das dificuldades que os 
titulares de direitos não nacionais 
enfrentam ao exercerem os seus direitos e 
da demasiado frequente má gestão 
financeira das receitas cobradas, os 
problemas com o funcionamento das 
sociedades conduzem a ineficiências na 
exploração dos direitos de autor e direitos 
conexos em todo o mercado interno, em 
detrimento dos membros, titulares de 
direitos e usuários. Estas dificuldades não 
surgem no funcionamento dos prestadores 
de serviços de gestão de direitos 
independentes que atuam como agentes dos 
titulares de direitos relativamente à gestão 
dos seus direitos numa base comercial e em 
relação aos quais os titulares de direitos 
não exercem direitos de membro, desde 
que não se encontrem em concorrência 
direta com as sociedades de gestão 
coletiva em matéria de cobrança e de 
distribuição de montantes devidos aos 
titulares. Nesses casos, os critérios de 
propriedade e de controlo por parte dos 
membros não são relevantes.

Or. en

Alteração 65
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para assegurar que os titulares de Suprimido
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direitos de autor e direitos conexos podem 
beneficiar inteiramente do mercado 
interno quando os seus direitos são 
geridos de forma coletiva e que a sua 
liberdade de exercício de direitos não é 
indevidamente afetada, é necessário 
estabelecer a inclusão de garantias 
adequadas nos documentos constitutivos 
das sociedades de gestão coletiva. Além 
disso, em conformidade com a 
Diretiva 2006/123/CE, as sociedades não 
devem discriminar, direta ou 
indiretamente, entre os titulares de 
direitos com base na sua nacionalidade, 
local de residência ou local de 
estabelecimento, quando prestam serviços 
de gestão.

Or. en

Alteração 66
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para assegurar que os titulares de 
direitos de autor e direitos conexos podem 
beneficiar inteiramente do mercado interno 
quando os seus direitos são geridos de 
forma coletiva e que a sua liberdade de 
exercício de direitos não é indevidamente
afetada, é necessário estabelecer a inclusão 
de garantias adequadas nos documentos 
constitutivos das sociedades de gestão 
coletiva. Além disso, em conformidade 
com a Diretiva 2006/123/CE, as sociedades 
não devem discriminar, direta ou 
indiretamente, entre os titulares de direitos 
com base na sua nacionalidade, local de 
residência ou local de estabelecimento, 
quando prestam serviços de gestão.

(8) Para assegurar que os titulares de 
direitos de autor e direitos conexos podem 
beneficiar inteiramente do mercado interno 
quando os seus direitos são geridos de 
forma coletiva e que a sua liberdade de 
exercício de direitos não é afetada em 
circunstância alguma, é necessário 
estabelecer a inclusão de garantias 
adequadas nos documentos constitutivos 
das sociedades de gestão coletiva. Além 
disso, em conformidade com a 
Diretiva 2006/123/CE, as sociedades não 
devem discriminar, direta ou 
indiretamente, entre os titulares de direitos 
com base na sua nacionalidade, local de 
residência ou local de estabelecimento, 
quando prestam serviços de gestão. É 
necessário evitar toda e qualquer 
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discriminação direta ou indireta em razão 
de licenças anteriores, do âmbito do 
repertório ou do volume de negócios 
esperado.

Or. de

Justificação

É necessário evitar toda e qualquer forma de discriminação direta ou indireta.

Alteração 67
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A liberdade de prestar e de obter 
serviços de gestão coletiva para além das 
fronteiras nacionais implica que os titulares 
dos direitos possam escolher livremente a 
sociedade de gestão coletiva para a gestão 
dos seus direitos, como direitos de 
execução pública ou de emissão, ou 
categorias de direitos, como os de 
comunicação interativa com o público, 
desde que a sociedade gira já esses direitos 
ou categorias de direitos. Tal implica que 
os titulares de direitos possam retirar 
facilmente os seus direitos ou categorias de 
direitos a uma sociedade e confiar ou 
transferir a totalidade ou parte deles a outra 
sociedade ou entidade, independentemente 
do Estado-Membro de residência ou da 
nacionalidade da sociedade ou do titular do 
direito. As sociedades que giram diferentes 
tipos de obras e outras prestações, como 
obras musicais ou fotográficas, devem 
também permitir esta flexibilidade aos 
titulares de direitos no que diz respeito à 
gestão dos diferentes tipos de obras e 
outras prestações. As sociedades devem 
informar os titulares dos direitos desta 
possibilidade de escolha e permitir-lhes o 

(9) A liberdade de prestar e de obter 
serviços de gestão coletiva para além das 
fronteiras nacionais implica que os titulares 
dos direitos possam escolher livremente a 
sociedade de gestão coletiva para a gestão 
dos seus direitos, como direitos de 
execução pública ou de emissão, ou 
categorias de direitos, como os de 
comunicação interativa com o público, 
desde que a sociedade gira já esses direitos 
ou categorias de direitos. Tal implica que 
os titulares de direitos possam retirar 
facilmente os seus direitos ou categorias de 
direitos a uma sociedade e confiar ou 
transferir a totalidade ou parte deles a outra 
sociedade ou entidade, independentemente 
do Estado-Membro de residência ou da 
nacionalidade da sociedade ou do titular do 
direito. As sociedades que giram diferentes 
tipos de obras e outras prestações, como 
obras musicais ou fotográficas, devem 
também permitir esta flexibilidade aos 
titulares de direitos no que diz respeito à 
gestão dos diferentes tipos de obras e 
outras prestações. As sociedades devem 
informar os titulares dos direitos desta 
possibilidade de escolha e permitir-lhes o 



PE508.268v01-00 12/109 AM\933267PT.doc

PT

seu exercício tão facilmente quanto 
possível. Por último, a presente diretiva 
não deve prejudicar a possibilidade dos 
titulares de direitos de gerirem os seus 
direitos individualmente, incluindo para 
utilizações não comerciais.

seu exercício tão facilmente quanto 
possível. Por último, a presente diretiva 
deve salvaguardar e reforçar a 
possibilidade dos titulares de direitos de 
gerirem os seus direitos individualmente, 
incluindo para utilizações não comerciais.

Or. de

Justificação

A diretiva deve contribuir para aumentar a proteção.

Alteração 68
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O exercício independente de direitos 
económicos exclusivos, como acontece 
frequentemente no setor audiovisual, é 
igualmente coerente com os objetivos do 
mercado interno, uma vez que fortalece os 
direitos de exploração no produtor e, 
consequentemente, reduz o potencial de 
fragmentação.

Or. en

Alteração 69
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A aplicação das disposições da 
diretiva deve ter em conta a especificidade 
de cada setor. Em particular, a diretiva 
deve ter em conta o facto de que, no setor 



AM\933267PT.doc 13/109 PE508.268v01-00

PT

audiovisual, geralmente caracterizado por 
uma relação desequilibrada entre autores 
e produtores, a gestão coletiva é um meio 
privilegiado para garantir aos autores 
uma remuneração equitativa.
Consequentemente, as sociedades de 
gestão coletiva que gerem direitos de 
autor no domínio audiovisual devem estar 
aptas a prever uma autorização de grupo 
para a gestão dos direitos sem distinção de 
categorias. Devem, além disso, ser 
autorizadas a regular as condições de 
retirada dos autores, sempre que tal seja 
necessário para garantir a sua missão de 
mutualização dos custos de gestão em 
benefício dos autores, de defesa e de 
promoção da diversidade cultural, bem 
como a segurança jurídica dos 
utilizadores.

Or. fr

Alteração 70
Toine Manders

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A filiação nas sociedades de gestão 
coletiva deve basear-se em critérios 
objetivos e não discriminatórios, 
nomeadamente no que se refere aos 
editores que, por força de um acordo sobre 
a exploração de direitos, têm direito a uma 
parte do rendimento proveniente dos 
direitos geridos por sociedades e a cobrar 
esse rendimento à sociedade.

(10) A filiação nas sociedades de gestão 
coletiva deve basear-se em critérios 
objetivos e não discriminatórios, 
nomeadamente no que se refere às 
associações de titulares de direitos, tais 
como outras sociedades de gestão coletiva 
ou sindicatos de titulares, e aos editores 
que, por força de um acordo sobre a 
exploração de direitos, têm direito a uma 
parte do rendimento proveniente dos 
direitos geridos por sociedades e a cobrar 
esse rendimento à sociedade.

Or. en
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Alteração 71
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) As sociedades de gestão coletiva
devem agir no interesse dos seus membros. 
É, por conseguinte, importante prever 
sistemas que possibilitem aos membros das 
sociedades o exercício dos seus direitos de 
membro, participando no processo de 
tomada de decisão das sociedades. A 
representação das diferentes categorias de 
membro no processo de tomada de decisão
deve ser equitativa e equilibrada. A 
eficácia das normas aplicáveis à assembleia 
geral dos membros das sociedades pode 
ser comprometida caso não existam 
disposições sobre o modo de condução da 
assembleia geral. Consequentemente, é 
necessário assegurar que a assembleia geral 
é convocada regularmente, pelo menos 
anualmente, e que as decisões mais 
importantes da sociedade são tomadas pela 
assembleia geral.

(11) As organizações de gestão coletiva
devem agir no interesse coletivo dos 
titulares de direitos que representam. É, 
por conseguinte, importante prever 
sistemas que possibilitem aos membros das 
sociedades o exercício dos seus direitos de 
membro, participando no processo de 
tomada de decisão das sociedades. A 
representação, no processo de tomada de 
decisão, das diferentes categorias de 
membro, como produtores ou executantes,
deve ser equitativa e equilibrada. A 
eficácia das normas aplicáveis à assembleia 
geral dos membros das organizações 
estaria comprometida caso não existam 
disposições sobre o modo de condução da 
assembleia geral. Consequentemente, é 
necessário assegurar que a assembleia geral 
é convocada regularmente, pelo menos 
anualmente, e que as decisões mais 
importantes da organização são tomadas 
pela assembleia geral.

Or. en

Alteração 72
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os membros das sociedades de gestão 
coletiva devem poder participar e votar na 
assembleia-geral; o exercício destes 
direitos só pode sofrer restrições justas e 
proporcionadas. O exercício dos direitos de 

(12) Os membros das sociedades de gestão 
coletiva devem poder participar e votar na 
assembleia-geral; o exercício destes 
direitos só pode sofrer restrições justas e 
proporcionadas. O exercício dos direitos de 



AM\933267PT.doc 15/109 PE508.268v01-00

PT

voto deve ser facilitado. voto deve ser facilitado, sempre que 
possível, recorrendo a meios eletrónicos.

Or. de

Alteração 73
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os membros das sociedades de gestão 
coletiva devem poder participar e votar na 
assembleia-geral; o exercício destes 
direitos só pode sofrer restrições justas e 
proporcionadas. O exercício dos direitos 
de voto deve ser facilitado.

(12) Os membros das sociedades de gestão 
coletiva podem participar e votar na 
assembleia-geral. O exercício dos direitos 
de voto ativo e passivo deve ser facilitado 
a todos os membros.

Or. de

Justificação

Não deve haver diferentes categorias de membros, mas todos os membros devem poder 
exercer o mesmo direito de voto geral com facilidade.

Alteração 74
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os membros devem poder participar 
no acompanhamento da gestão das 
sociedades de gestão coletiva. Para o 
efeito, as sociedades devem estabelecer 
uma função de supervisão adequada à sua 
estrutura organizacional e permitir que os 
membros sejam representados no órgão 
que exerce essa função. Para evitar a 
imposição de encargos excessivos às 

(13) Os membros devem poder participar 
no acompanhamento da gestão das 
organizações de gestão coletiva. Para o 
efeito, as organizações devem estabelecer 
uma função de supervisão adequada à sua 
estrutura organizacional e permitir que os 
membros sejam representados no órgão 
que exerce essa função. Para evitar a 
imposição de encargos excessivos às 
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sociedades mais pequenas e tornar as 
obrigações decorrentes da presente diretiva 
proporcionadas, os Estados-Membros 
devem ter a possibilidade de, caso o 
considerarem necessário, isentar as 
sociedades mais pequenas da obrigação de 
organizar essa função de supervisão.

organizações mais pequenas, em 
conformidade com os compromissos em 
matéria de melhor regulamentação, e 
tornar as obrigações decorrentes da 
presente diretiva proporcionadas, os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de, caso o considerarem 
necessário, isentar as organizações mais 
pequenas da obrigação de organizar essa 
função de supervisão.

Or. en

Justificação

Em conformidade com uma melhor regulamentação e com os compromissos assumidos pela 
Comissão, os Estados-Membros podem isentar as microempresas de determinados requisitos 
potencialmente onerosos.

Alteração 75
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os membros devem poder participar 
no acompanhamento da gestão das 
sociedades de gestão coletiva. Para o 
efeito, as sociedades devem estabelecer 
uma função de supervisão adequada à sua 
estrutura organizacional e permitir que os
membros sejam representados no órgão 
que exerce essa função. Para evitar a 
imposição de encargos excessivos às 
sociedades mais pequenas e tornar as 
obrigações decorrentes da presente diretiva 
proporcionadas, os Estados-Membros 
devem ter a possibilidade de, caso o 
considerarem necessário, isentar as 
sociedades mais pequenas da obrigação de 
organizar essa função de supervisão.

(13) Os membros devem poder participar 
no acompanhamento da gestão das 
organizações de gestão coletiva. Para o 
efeito, as organizações devem estabelecer 
uma função de supervisão adequada à sua 
estrutura organizacional e permitir que as 
diferentes categorias de membros sejam 
representadas de forma equitativa no órgão 
que exerce essa função. Para evitar a 
imposição de encargos excessivos às 
sociedades mais pequenas e tornar as 
obrigações decorrentes da presente diretiva 
proporcionadas, os Estados-Membros 
devem ter a possibilidade de, caso o 
considerarem necessário, isentar as 
sociedades mais pequenas da obrigação de 
organizar essa função de supervisão.

Or. en
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Alteração 76
Christian Engström

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Se os montantes devidos aos 
titulares não puderem ser distribuídos, 
pelo facto de a organização de gestão 
coletiva não conseguir identificar e 
localizar os titulares, as organizações de 
gestão coletiva sentir-se-iam 
desincentivadas a envidar esforços 
diligentes no sentido de localizar os 
titulares exatos, caso estivessem 
autorizadas a guardar esse montante e a 
utilizá-lo para outros fins em caso de 
insucesso. Uma vez que os 
Estados-Membros são os principais 
responsáveis pela política cultural, é 
oportuno que os montantes que não 
possam ser distribuídos revertam a favor 
de um fundo constituído e gerido para 
este efeito pelo Estado-Membro no qual 
os montantes foram cobrados. O fundo 
será posteriormente responsável por 
quaisquer reclamações apresentadas por 
titulares de direitos que reapareçam. Além 
disso, cada Estado-Membro decidirá como 
utilizar esses montantes no fundo 
constituído para fins relacionados, tais 
como o pagamento a titulares que 
reapareçam nos termos da Diretiva 
2012/28/UE relativa a determinadas 
utilizações permitidas de obras órfãs, a 
digitalização e a reabilitação do nosso 
património cultural e a promoção da 
diversidade cultural.

Or. en

Justificação

Ver alteração do artigo 12.º, n.º 2.



PE508.268v01-00 18/109 AM\933267PT.doc

PT

Alteração 77
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Uma vez que os titulares dos direitos 
têm direito a ser remunerados pela 
exploração dos seus direitos, é importante 
que qualquer dedução, exceto as comissões 
de gestão ou deduções impostas pela 
legislação nacional, seja decidida pelos 
membros das sociedades de gestão coletiva 
e que as sociedades sejam transparentes 
para com os titulares de direitos no que diz 
respeito às normas que regem essas 
deduções. Qualquer titular de direitos deve 
ter acesso de forma não discriminatória a 
todos os serviços sociais, culturais ou 
educativos financiados por essas deduções. 
No entanto, a presente diretiva não deve 
afetar a legislação nacional relativa a 
quaisquer aspetos aqui não regulados.

(16) Uma vez que os titulares dos direitos 
têm direito a ser remunerados pela 
exploração dos seus direitos, é importante 
que qualquer dedução, exceto as comissões 
de gestão, por exemplo uma dedução para 
fins sociais, culturais ou educativos, ou 
deduções impostas pela legislação 
nacional, seja decidida pelos membros das 
sociedades de gestão coletiva e que as 
sociedades sejam transparentes para com 
os titulares de direitos no que diz respeito 
às normas que regem essas deduções. 
Qualquer titular de direitos deve ter acesso 
de forma não discriminatória a todos os 
serviços sociais, culturais ou educativos 
financiados por essas deduções. No 
entanto, a presente diretiva não deve afetar 
a legislação nacional relativa a quaisquer 
aspetos aqui não regulados.

Or. en

Alteração 78
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Uma vez que os titulares dos direitos 
têm direito a ser remunerados pela 
exploração dos seus direitos, é importante 
que qualquer dedução, exceto as comissões 
de gestão ou deduções impostas pela 
legislação nacional, seja decidida pelos

(16) Uma vez que os titulares dos direitos 
têm direito a ser remunerados pela 
exploração dos seus direitos, é importante 
que qualquer dedução seja decidida por 
todos os membros das sociedades de gestão 
coletiva e que as sociedades sejam 
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membros das sociedades de gestão coletiva 
e que as sociedades sejam transparentes 
para com os titulares de direitos no que diz 
respeito às normas que regem essas 
deduções. Qualquer titular de direitos deve 
ter acesso de forma não discriminatória a 
todos os serviços sociais, culturais ou
educativos financiados por essas deduções. 
No entanto, a presente diretiva não deve 
afetar a legislação nacional relativa a 
quaisquer aspetos aqui não regulados.

transparentes para com os titulares de 
direitos no que diz respeito às normas que 
regem essas deduções e as divulguem. 
Qualquer titular de direitos deve ter acesso 
em qualquer momento e de forma fácil e 
não discriminatória a todos os serviços 
sociais, culturais ou educativos financiados 
por essas deduções. No entanto, a presente 
diretiva não deve afetar a legislação
nacional relativa a quaisquer aspetos aqui 
não regulados.

Or. de

Alteração 79
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) As organizações de gestão coletiva 
podem estabelecer formas de cooperação, 
a fim de simplificar o procedimento, 
aumentar a transparência e prevenir 
situações em que os usuários recebam 
mais do que uma fatura pelos mesmos 
direitos sobre as mesmas obras. Os custos 
e os benefícios da cooperação que inclua 
o intercâmbio de informações sobre 
licenças, uma base de dados comum e 
uma faturação conjunta exigem uma 
avaliação mais aprofundada.

Or. en

Alteração 80
Toine Manders

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(18-A) As sociedades de gestão coletiva e 
os usuários devem estabelecer igualmente 
procedimentos de comunicação 
destinados a permitir que os usuários 
forneçam as informações necessárias a 
respeito da utilização das licenças e 
informem com rigor, na medida do 
possível, sobre a utilização efetivas das 
obras licenciadas.

Or. en

Alteração 81
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para aumentar a confiança dos 
titulares de direitos, usuários e outras 
sociedades de gestão coletiva nos serviços 
de gestão prestados pelas sociedades, estas 
devem ser obrigadas a tomar medidas de 
transparência específicas. As sociedades 
devem, pois, informar os titulares de 
direitos sobre os montantes que lhes são 
pagos e as deduções correspondentes 
efetuadas. Devem ser igualmente obrigadas 
a prestar informações suficientes, incluindo 
informações financeiras, às outras 
sociedades cujos direitos gerem ao abrigo 
de acordos de representação. Cada 
sociedade deve também publicar 
informações suficientes para assegurar que 
os titulares dos direitos, os usuários e 
outras sociedades compreendem a sua 
estrutura e o modo como exerce as suas 
atividades. As sociedades devem, em 
especial, revelar aos titulares dos direitos, 
usuários e outras sociedades o âmbito do 
seu repertório e as suas regras em matéria 

(19) Para aumentar a confiança dos 
titulares de direitos, usuários e outras 
sociedades de gestão coletiva nos serviços 
de gestão prestados pelas sociedades, estas 
devem ser obrigadas a tomar medidas de 
transparência específicas. As sociedades 
devem, pois, informar os titulares de 
direitos sobre os montantes que lhes são 
pagos e as deduções correspondentes 
efetuadas. Devem ser igualmente obrigadas 
a prestar informações suficientes, incluindo 
informações financeiras, às outras 
sociedades cujos direitos gerem ao abrigo 
de acordos de representação. Cada 
sociedade deve também publicar 
informações suficientes para assegurar que 
os titulares dos direitos, os usuários, outras 
sociedades e o público em geral
compreendem a sua estrutura e o modo 
como exerce as suas atividades. As 
sociedades devem, em especial, revelar aos 
titulares dos direitos, usuários e outras 
sociedades o âmbito do seu repertório e as 
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de taxas, deduções e tarifas. suas regras em matéria de taxas, deduções 
e tarifas e colocar essas informações à 
disposição do público.

Or. de

Alteração 82
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Para garantir que os titulares dos 
direitos possam acompanhar o desempenho 
das suas sociedades de gestão coletiva e 
comparar desempenhos, as sociedades
devem tornar público um relatório anual 
sobre transparência, que inclua 
informações financeiras auditadas 
comparáveis, específicas das suas 
atividades. As sociedades devem também 
publicar anualmente um relatório especial 
sobre a utilização dos montantes destinados 
a serviços sociais, culturais e educativos. 
Para evitar a imposição de encargos 
excessivos às sociedades mais pequenas e 
tornar as obrigações decorrentes da 
presente diretiva proporcionadas, os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade, se o considerarem 
necessário, de isentar as sociedades mais 
pequenas de certas obrigações de 
transparência.

(20) Para garantir que os titulares dos 
direitos possam acompanhar o desempenho 
das suas organizações de gestão coletiva e 
comparar desempenhos, as organizações
devem tornar público um relatório anual 
sobre transparência, que inclua 
informações financeiras auditadas 
comparáveis, específicas das suas 
atividades. As organizações devem 
também publicar anualmente um relatório 
especial sobre a utilização dos montantes 
destinados a serviços sociais, culturais e 
educativos. Para evitar a imposição de 
encargos excessivos às organizações mais 
pequenas, em conformidade com os 
compromissos em matéria de melhor 
regulamentação, e tornar as obrigações 
decorrentes da presente diretiva 
proporcionadas, os Estados-Membros 
devem isentar as organizações mais 
pequenas da obrigação de organizar essa 
função de supervisão.

Or. en

Justificação

Em conformidade com uma melhor regulamentação e com os compromissos assumidos pela 
Comissão, os Estados-Membros podem isentar as microempresas de determinados requisitos 
potencialmente onerosos.
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Alteração 83
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A presente diretiva não interfere 
com as disposições dos Estados-Membros 
em matéria de gestão de direitos, como o 
licenciamento coletivo alargado, a gestão 
coletiva obrigatória e as presunções legais 
de representação, ou de transferência de 
direitos, desde que essas disposições sejam 
compatíveis com a legislação da União e 
com as obrigações internacionais da 
União e dos seus Estados-Membros. No 
caso da gestão coletiva obrigatória de 
todas as obras de uma categoria de 
direitos ou tipo de conteúdos relevantes, a 
obrigação de publicar o repertório 
torna-se desnecessária quando apenas 
uma é ativamente mandatada.

Or. en

Alteração 84
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Embora a Internet não conheça 
fronteiras, o mercado dos serviços de 
música em linha na UE está ainda 
fragmentado, não tendo ainda sido 
plenamente alcançado um mercado único. 
O grau de complexidade e de dificuldade 
associado à gestão coletiva de direitos na 
Europa tem exacerbado, em vários casos, a 
fragmentação do mercado digital europeu 
de serviços de música em linha. Esta 
situação contrasta fortemente com o 

(22) Embora a Internet não conheça 
fronteiras, o mercado dos serviços de 
música em linha na UE está ainda 
fragmentado, não tendo ainda sido 
plenamente alcançado um mercado único. 
O grau de complexidade e de dificuldade 
associado à gestão coletiva de direitos na 
Europa tem exacerbado, em vários casos, a 
fragmentação do mercado digital europeu 
de serviços de música em linha. Esta 
situação contrasta fortemente com o 
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aumento acelerado da procura pelos 
consumidores de acesso a conteúdos 
digitais e aos serviços inovadores 
associados, incluindo além das fronteiras 
nacionais.

aumento acelerado da procura pelos 
consumidores de acesso a conteúdos 
digitais e aos serviços inovadores 
associados, incluindo além das fronteiras 
nacionais. Consequentemente, o potencial 
das tecnologias da informação continua 
por explorar e os consumidores veem-se 
privados de um mercado único digital no 
domínio da música verdadeiramente sem 
fronteiras. Como tal, é importante que se 
registem avanços, a fim de garantir um 
estatuto idêntico para a livre circulação 
de bens e de serviços, tanto em termos 
físicos como em termos digitais.

Or. en

Alteração 85
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A concessão de licenças 
multiterritoriais de repertórios múltiplos 
relativas a direitos em linha sobre obras 
musicais e a garantia de uma 
remuneração justa e adequada dos 
titulares de direitos por parte das 
organizações de gestão coletiva é do 
interesse económico e cultural geral da 
União Europeia e dos seus cidadãos. A 
cooperação transfronteiras das 
organizações de gestão coletiva ou a 
consolidação das suas atividades de 
licenciamento com vista a associar os seus 
respetivos repertórios complementares é 
indispensável ao estabelecimento e ao 
funcionamento de um sistema eficaz de 
licenças multiterritoriais e de repertórios 
múltiplos de direitos em linha sobre obras 
musicais.

Or. en
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Alteração 86
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) No setor da música em linha, em que a 
gestão coletiva dos direitos de autor numa 
base territorial continua a ser a norma, é 
essencial criar condições propícias a 
práticas de licenciamento mais eficazes por
sociedades de gestão coletiva, num 
contexto cada vez mais transfronteiriço. É, 
pois, conveniente prever um conjunto de 
normas de coordenação das condições de 
base para a concessão, pelas sociedades de 
gestão, de licenças coletivas 
multiterritoriais relativas a direitos em 
linha de autores sobre obras musicais. 
Essas disposições devem assegurar a 
necessária qualidade mínima dos serviços 
prestados além-fronteiras pelas sociedades, 
nomeadamente em termos de transparência 
do repertório representado e de exatidão 
dos fluxos financeiros relacionados com a 
utilização dos direitos. Os 
Estados-Membros devem igualmente 
estabelecer um enquadramento para 
facilitar a agregação voluntária de 
repertórios de música e, por conseguinte, 
reduzir o número de licenças de que um
usuário necessita para explorar um serviço 
multiterritorial. Estas disposições devem 
permitir que uma sociedade peça a outra 
sociedade que represente o seu repertório 
numa base multiterritorial sempre que a 
primeira não possa satisfazer os requisitos. 
Deve existir a obrigação de a sociedade 
requerida aceitar o mandato da sociedade 
requerente, desde que agregue repertórios 
ou ofereça licenças multiterritoriais. O 
desenvolvimento de serviços de música em 
linha legais em toda a União deve 
igualmente contribuir para a luta contra a 

(24) No setor da música em linha, em que a 
gestão coletiva dos direitos de autor numa 
base territorial continua a ser a norma, é 
essencial criar condições propícias a 
práticas de licenciamento mais eficazes por 
organizações de gestão coletiva, num 
contexto cada vez mais transfronteiriço. É, 
pois, conveniente prever um conjunto de 
normas de coordenação das condições de 
base para a concessão, pelas organizações
de gestão, de licenças coletivas 
multiterritoriais relativas a direitos em 
linha de autores sobre obras musicais, 
aumentando assim a escolha dos 
consumidores e avançando no sentido da 
conclusão do Mercado Único Digital. 
Essas disposições devem assegurar a 
necessária qualidade mínima dos serviços 
prestados além-fronteiras pelas 
organizações, nomeadamente em termos 
de transparência do repertório representado 
e de exatidão dos fluxos financeiros 
relacionados com a utilização dos direitos. 
Os Estados-Membros devem igualmente 
estabelecer um enquadramento para 
facilitar a agregação voluntária de 
repertórios de música e, por conseguinte, 
reduzir o número de licenças de que um 
usuário necessita para explorar um serviço 
multiterritorial. Estas disposições devem 
permitir que uma organização peça a outra 
organização que represente o seu 
repertório numa base multiterritorial 
sempre que a primeira não possa satisfazer 
os requisitos. Deve existir a obrigação de a 
sociedade requerida aceitar o mandato da 
sociedade requerente, desde que agregue 
repertórios ou ofereça licenças 
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pirataria. multiterritoriais. O desenvolvimento de 
serviços de música em linha legais em toda 
a União deve igualmente contribuir para a 
luta contra a pirataria.

Or. en

Alteração 87
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) No setor da música em linha, em que
a gestão coletiva dos direitos de autor 
numa base territorial continua a ser a
norma, é essencial criar condições 
propícias a práticas de licenciamento mais 
eficazes por sociedades de gestão coletiva, 
num contexto cada vez mais 
transfronteiriço. É, pois, conveniente 
prever um conjunto de normas de 
coordenação das condições de base para a 
concessão, pelas sociedades de gestão, de 
licenças coletivas multiterritoriais relativas 
a direitos em linha de autores sobre obras 
musicais. Essas disposições devem 
assegurar a necessária qualidade mínima 
dos serviços prestados além-fronteiras 
pelas sociedades, nomeadamente em 
termos de transparência do repertório 
representado e de exatidão dos fluxos 
financeiros relacionados com a utilização 
dos direitos. Os Estados-Membros devem 
igualmente estabelecer um enquadramento 
para facilitar a agregação voluntária de 
repertórios de música e, por conseguinte, 
reduzir o número de licenças de que um 
usuário necessita para explorar um serviço 
multiterritorial. Estas disposições devem 
permitir que uma sociedade peça a outra 
sociedade que represente o seu repertório 
numa base multiterritorial sempre que a 
primeira não possa satisfazer os requisitos. 

(24) Ao contrário de outros setores 
criativos em que o licenciamento direto 
desempenha um papel mais relevante, a 
gestão coletiva dos direitos de autor numa 
base territorial continua a ser norma no 
setor da música. Por conseguinte, é 
essencial criar condições propícias a 
práticas de licenciamento mais eficazes por 
sociedades de gestão coletiva, num 
contexto cada vez mais transfronteiriço. É, 
pois, conveniente prever um conjunto de 
normas de coordenação das condições de 
base para a concessão, pelas sociedades de 
gestão, de licenças coletivas 
multiterritoriais relativas a direitos em 
linha de autores sobre obras musicais. 
Essas disposições devem assegurar a 
necessária qualidade mínima dos serviços 
prestados além-fronteiras pelas sociedades, 
nomeadamente em termos de transparência 
do repertório representado e de exatidão 
dos fluxos financeiros relacionados com a 
utilização dos direitos. Os
Estados-Membros devem igualmente 
estabelecer um enquadramento para 
facilitar a agregação voluntária de 
repertórios de música e, por conseguinte, 
reduzir o número de licenças de que um 
usuário necessita para explorar um serviço 
multiterritorial. Estas disposições devem 
permitir que uma sociedade peça a outra 
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Deve existir a obrigação de a sociedade 
requerida aceitar o mandato da sociedade 
requerente, desde que agregue repertórios 
ou ofereça licenças multiterritoriais. O 
desenvolvimento de serviços de música em 
linha legais em toda a União deve 
igualmente contribuir para a luta contra a 
pirataria.

sociedade que represente o seu repertório 
numa base multiterritorial sempre que a 
primeira não possa satisfazer os requisitos. 
Deve existir a obrigação de a sociedade 
requerida aceitar o mandato da sociedade 
requerente, desde que agregue repertórios 
ou ofereça licenças multiterritoriais. O 
desenvolvimento de serviços de música em 
linha legais em toda a União deve 
igualmente contribuir para a luta contra a 
pirataria.

Or. en

Alteração 88
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Os organismos de radiodifusão 
recorrem, de um modo geral, a licenças de 
sociedades de gestão coletiva locais para as 
suas próprias emissões de programas de 
televisão e de rádio que incluem obras 
musicais. Essa licença é frequentemente 
limitada a atividades de radiodifusão. A 
disponibilização em linha dessas emissões 
de rádio ou de televisão exigirá também 
uma licença de direitos sobre as obras 
musicais em linha. Para facilitar a 
concessão de licenças de direitos sobre 
música em linha para efeitos de 
transmissão direta e diferida de emissões
de rádio e de televisão, é necessário 
estabelecer uma derrogação às normas que, 
de outro modo, seriam aplicáveis ao 
licenciamento multiterritorial de obras 
musicais para utilização em linha. A 
derrogação deve ser limitada ao 
estritamente necessário para permitir o 
acesso a programas de televisão ou de 
rádio em linha e ao material com uma 
relação de subordinação clara com a 

(35) Os organismos de radiodifusão 
recorrem, de um modo geral, a licenças de 
sociedades de gestão coletiva locais para as 
suas próprias emissões de programas de 
televisão e de rádio que incluem obras 
musicais. A disponibilização em linha 
dessas emissões de rádio ou de televisão 
exigirá também uma licença de direitos 
sobre as obras musicais em linha. Para 
facilitar a concessão de licenças de direitos 
sobre música em linha para efeitos de 
disponibilização na Internet, é necessário 
estabelecer uma derrogação às normas que, 
de outro modo, seriam aplicáveis ao 
licenciamento multiterritorial de obras 
musicais para utilização em linha. A 
derrogação deve ser limitada ao 
estritamente necessário para permitir o 
acesso a programas de televisão ou de 
rádio em linha e as ofertas em linha 
ligadas a serviços de radiodifusão linear. 
A derrogação não deve funcionar de modo 
a falsear a concorrência com outros 
serviços que dão aos consumidores acesso 
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emissão inicial, produzido destinado a 
complementar, visionar antecipadamente 
ou rever programas de rádio ou de 
televisão. A derrogação não deve funcionar 
de modo a falsear a concorrência com 
outros serviços que dão aos consumidores 
acesso a obras musicais ou audiovisuais 
individuais em linha, ou a conduzir a 
práticas restritivas, como partilha de 
mercado ou de clientes, infringindo os 
artigos 101.º ou 102.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

a obras musicais ou audiovisuais 
individuais em linha, ou a conduzir a 
práticas restritivas, como partilha de 
mercado ou de clientes, infringindo os 
artigos 101.º ou 102.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. de

Alteração 89
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) É necessário assegurar a aplicação 
eficaz das disposições de direito nacional 
adotadas em conformidade com a presente 
diretiva. As sociedades de gestão coletiva 
devem oferecer aos seus membros 
procedimentos específicos para o 
tratamento de reclamações e a resolução de 
litígios. Esses procedimentos devem ser 
igualmente colocados à disposição de 
outros titulares de direitos representados 
pela sociedade. É igualmente adequado 
assegurar que os Estados-Membros 
disponham de organismos de resolução de 
litígios independentes, imparciais e 
eficazes, capazes de resolver os litígios 
comerciais entre as sociedades e os 
usuários sobre condições de licenciamento 
vigentes ou propostas, assim como sobre as 
situações em que seja recusada a concessão 
de uma licença. Além disso, a eficácia das 
normas sobre a concessão de licenças 
multiterritoriais relativas a direitos em 
linha sobre obras musicais poderá ser 

Não se aplica à versão portuguesa.
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comprometida se os litígios entre as 
sociedades e as suas contrapartes não 
forem resolvidos rápida e eficazmente por 
organismos independentes e imparciais. 
Consequentemente, é conveniente prever, 
sem prejuízo do direito de recurso a um 
tribunal, um procedimento extrajudicial 
facilmente acessível, eficiente e imparcial 
para a resolução de conflitos entre as 
sociedades, por um lado, e os prestadores 
de serviços de música em linha, os titulares 
dos direitos ou outras sociedades, por 
outro.

Or. en

Alteração 90
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. O 
requisito de que os mecanismos de 
resolução de litígios sejam disponibilizados 
aos membros, titulares de direitos, usuários 
e sociedades de gestão coletiva, imposto 
pela diretiva, não deve impedir as partes de 
exercerem o seu direito de recurso a um 
tribunal, garantido na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. en

Alteração 91
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Considerando 43
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Texto da Comissão Alteração

(43) As disposições da presente diretiva 
não prejudicam a aplicação das regras em 
matéria de direito da concorrência nem 
qualquer outra lei noutros domínios, 
incluindo a confidencialidade, o segredo 
comercial, proteção da vida privada, acesso 
a documentos, o direito dos contratos e o 
direito internacional privado em matéria de 
conflitos de leis e de jurisdição dos 
tribunais.

(43) As disposições da presente diretiva 
não prejudicam a aplicação das regras em 
matéria de direito da concorrência nem 
qualquer outra lei noutros domínios, 
incluindo a confidencialidade, 
nomeadamente no que se refere a acordos 
individuais e a acordos de 
não-divulgação, o segredo comercial, 
proteção da vida privada, acesso a 
documentos, o direito dos contratos e o 
direito internacional privado em matéria de 
conflitos de leis e de jurisdição dos 
tribunais.

Or. en

Alteração 92
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece os requisitos 
necessários para garantir o funcionamento 
correto da gestão dos direitos de autor e 
direitos conexos pelas sociedades de gestão 
coletiva. Estabelece igualmente os 
requisitos para a concessão por essas 
sociedades de licenças multiterritoriais 
relativas aos direitos de autor de obras 
musicais para utilização em linha.

A presente diretiva estabelece os requisitos 
necessários para garantir o funcionamento 
correto da gestão dos direitos de autor e 
direitos conexos pelas organizações de 
gestão coletiva. Estabelece igualmente os 
requisitos para a concessão por essas 
sociedades de licenças multiterritoriais 
relativas aos direitos de autor de obras 
musicais para utilização em linha.
(Esta alteração aplica-se ao conjunto do 
texto legislativo em apreço)

Or. en

Alteração 93
Rolandas Paksas
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Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece os requisitos 
necessários para garantir o funcionamento 
correto da gestão dos direitos de autor e 
direitos conexos pelas sociedades de gestão 
coletiva. Estabelece igualmente os 
requisitos para a concessão por essas 
sociedades de licenças multiterritoriais 
relativas aos direitos de autor de obras 
musicais para utilização em linha.

A presente diretiva estabelece os requisitos 
necessários para garantir o funcionamento 
correto da gestão dos direitos de autor e 
direitos conexos pelas organizações de 
gestão coletiva. Estabelece igualmente os 
requisitos para a concessão por essas 
sociedades de licenças multiterritoriais 
relativas aos direitos de autor de obras 
musicais para utilização em linha.

Or. en

Alteração 94
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os títulos I, II e IV, com exceção dos 
artigos 36.º e 40.º são aplicáveis a todas as 
sociedades de gestão coletiva estabelecidas
na União.

Os títulos I, II e IV, com exceção dos 
artigos 36.º e 40.º são aplicáveis a todas as 
organizações de gestão coletiva ativas em, 
pelo menos, um Estado-Membro da
União.

Or. en

Justificação

Para evitar eludir as regras através do estabelecimento fora da UE, a diretiva deve 
aplicar-se a todas as sociedades de gestão coletiva ativas em, pelo menos, um 
Estado-Membro.

Alteração 95
Sabine Verheyen
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O título III não se aplica às sociedades de 
gestão coletiva que, de acordo com a 
legislação nacional e da União, concedem 
licenças a empresas de radiodifusão para 
as suas ofertas em linha ligadas a serviços 
de radiodifusão linear.

Or. de

Alteração 96
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O título I, o artigo 10.º, o artigo 11.º, n.º 1, 
os artigos 12.º, 15.º, 16.º, 18.º, 19.º e 20.º 
do título II, o título III e os artigos 34.º, 
35.º, 37.º e 38.º do título IV aplicam-se a 
operadores comerciais independentes cuja 
atividade principal consiste na prestação 
de serviços de gestão de direitos coletivos 
a titulares de direitos de autor ou de 
direitos conexos numa base comercial.

Or. en

Alteração 97
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os títulos I, II e IV são aplicáveis a todas 
as sociedades de gestão coletiva 
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estabelecidas na União. Os 
Estados-Membros podem alargar o 
âmbito de aplicação do título I, dos 
capítulos 2 a 5 do título II e do título IV 
da presente diretiva, com exceção dos 
artigos 36.º e 40.º, às sociedades de gestão 
coletiva de países terceiros, na medida em 
que estas procedam ao licenciamento de 
direitos no território dos 
Estados-Membros.

Or. de

Alteração 98
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Sociedade de gestão coletiva», 
qualquer organização que seja autorizada 
por lei ou por transmissão, licença ou 
qualquer outra disposição contratual, por
mais do que um titular de direitos, a gerir 
direitos de autor ou direitos conexos como 
finalidade única ou principal e que seja 
detida ou controlada pelos seus membros;

(a) «Organização de gestão coletiva», 
qualquer organização autorizada por lei ou 
por transmissão, licença ou qualquer outra 
disposição contratual a gerir direitos de 
autor ou direitos conexos em nome de
mais do que um titular de direitos, para 
benefício coletivo desses titulares, como 
finalidade única ou principal e que seja:
(i) detida ou controlada pelos seus 
membros, ou
(ii) estruturada como uma organização 
sem fins lucrativos, ou
(iii) detida ou controlada por uma ou mais 
organizações de gestão coletiva;

Or. en

Justificação

Definição sugerida pela Presidência irlandesa, à qual se acrescenta a subalínea (iii), de 
modo a garantir que a diretiva abrange igualmente as filiais.
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Alteração 99
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Sociedade de gestão coletiva», 
qualquer organização que seja autorizada 
por lei ou por transmissão, licença ou 
qualquer outra disposição contratual, por 
mais do que um titular de direitos, a gerir
direitos de autor ou direitos conexos como 
finalidade única ou principal e que seja
detida ou controlada pelos seus membros;

(a) «Organização de gestão coletiva», 
qualquer organização sem fins lucrativos
que seja autorizada por lei ou por 
transmissão, licença ou qualquer outra 
disposição contratual, a gerir e a licenciar 
de forma coletiva categorias específicas de 
obras ou de outras prestações protegidas, 
ou categorias específicas de direitos de 
autor ou direitos conexos, em nome e por 
conta de mais do que um titular de 
direitos, como finalidade única ou 
principal, que assente no princípio da 
solidariedade entre titulares de direitos e 
na sua obrigação fiduciária de agir no 
interesse de todos os titulares que 
representa;

Or. en

Alteração 100
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Sociedade de gestão coletiva», 
qualquer organização que seja autorizada 
por lei ou por transmissão, licença ou 
qualquer outra disposição contratual, por 
mais do que um titular de direitos, a gerir 
direitos de autor ou direitos conexos como 
finalidade única ou principal e que seja 
detida ou controlada pelos seus membros;

(a) «Organização de gestão coletiva», 
qualquer organização com ou sem fins 
lucrativos autorizada por lei ou por 
transmissão, licença ou qualquer outra 
disposição contratual a gerir direitos de 
autor ou direitos conexos em nome de mais 
do que um titular de direitos, para 
benefício coletivo desses titulares, como 
finalidade única ou principal;

Or. en
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Alteração 101
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Sociedade de gestão coletiva», 
qualquer organização que seja autorizada 
por lei ou por transmissão, licença ou 
qualquer outra disposição contratual, por 
mais do que um titular de direitos, a gerir 
direitos de autor ou direitos conexos como 
finalidade única ou principal e que seja 
detida ou controlada pelos seus membros;

(a) «Organização de gestão coletiva», 
qualquer organização que seja autorizada 
por lei ou por transmissão, licença ou 
qualquer outra disposição contratual, por 
um número considerável de titulares de 
direitos, a gerir direitos de autor ou direitos 
conexos como finalidade única ou principal 
e que seja detida ou controlada pelos seus 
membros;

Or. en

Alteração 102
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) «associação de direitos em linha», 
qualquer forma de cooperação entre 
organizações de gestão coletiva e/ou 
outras entidades na aceção do artigo 31.º 
da presente diretiva, que tenha como 
objetivo a concessão de licenças em linha 
sobre obras musicais que abranjam o 
repertório de todas as organizações de 
gestão coletiva participantes e entidades 
envolvidas;

Or. en
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Alteração 103
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) «Membro de uma sociedade de gestão 
coletiva», um titular de direitos ou uma 
entidade que represente diretamente 
titulares de direitos, incluindo outras 
sociedades de gestão coletiva e associações 
de titulares de direitos, que satisfaça os 
requisitos de adesão à sociedade de gestão 
coletiva;

(c) «Membro de uma sociedade de gestão 
coletiva», um titular de direitos ou uma 
entidade que represente diretamente 
titulares de direitos, incluindo outras 
sociedades de gestão coletiva e associações 
de titulares de direitos, tais como 
sindicatos, que satisfaça os requisitos de 
adesão à sociedade de gestão coletiva;

Or. en

Alteração 104
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) «Receitas de direitos», o rendimento 
cobrado por uma sociedade de gestão 
coletiva em nome dos titulares de direitos 
exclusivos, de direitos a uma remuneração 
ou de direitos de compensação;

(f) «Receitas de direitos», o rendimento 
cobrado por uma organização de gestão 
coletiva em nome dos titulares de direitos 
exclusivos, de direitos a uma remuneração 
ou de direitos de compensação, incluindo 
quaisquer rendimentos provenientes dos 
investimentos das receitas dos direitos;

Or. en

Justificação

O artigo 10.º refere que os rendimentos provenientes dos investimentos devem permanecer 
separados dos fundos próprios das sociedades de gestão coletiva, mas não refere que estes 
rendimentos devem ser efetivamente pagos aos titulares de direitos. A forma mais fácil de 
solucionar esse problema é a inclusão dos rendimentos provenientes dos investimentos na 
definição.
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Alteração 105
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Receitas de direitos», o rendimento 
cobrado por uma sociedade de gestão 
coletiva em nome dos titulares de direitos 
exclusivos, de direitos a uma remuneração 
ou de direitos de compensação;

f) «Receitas de direitos», o rendimento 
cobrado por uma sociedade de gestão 
coletiva em nome dos titulares de direitos 
exclusivos ou de direitos a uma 
remuneração;

Or. de

Alteração 106
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) «Usuário», qualquer pessoa singular ou 
coletiva que pratica atos sujeitos à 
autorização ou à remuneração de titulares 
de direitos ou ao pagamento de uma 
compensação a estes, mas não age como 
consumidor;

i) «Usuário», qualquer pessoa singular ou 
coletiva que pratica atos sujeitos à 
autorização ou à remuneração de titulares 
de direitos, mas não age como consumidor;

Or. de

Alteração 107
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3-A
Princípio geral
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1. Os Estados-Membros zelam por que as 
sociedades de gestão coletiva sob a sua 
jurisdição respeitem as disposições da 
presente diretiva. Para efeitos da presente 
diretiva, estão sob a jurisdição de um 
Estado-Membro tanto as sociedades de 
gestão coletiva estabelecidas nesse 
Estado-Membro como as sociedades de 
gestão coletiva que concedem licenças 
nesse Estado-Membro relativamente a 
uma parte essencial do seu repertório.
2. Os Estados-Membros podem exigir que 
as sociedades de gestão coletiva que estão 
sob a sua jurisdição ou que operam no 
seu território cumpram normas mais 
rigorosas ou mais pormenorizadas nos 
domínios que a presente diretiva 
coordena, desde que essas normas sejam 
conformes com a legislação da União.
3. Caso um Estado-Membro:
a) tenha exercido a liberdade que lhe é 
proporcionada pelo n.º 2 de adotar regras 
mais pormenorizadas ou mais rigorosas 
de interesse público geral; e
b) tenha chegado à conclusão de que uma 
sociedade de gestão coletiva sob a 
jurisdição de outro Estado-Membro 
concede um número considerável de 
licenças no seu território,
pode contactar o Estado-Membro sob cuja 
jurisdição se encontra a sociedade de 
gestão coletiva, a fim de encontrar uma 
solução mutuamente satisfatória para os 
problemas que eventualmente se 
coloquem.

Or. de

Alteração 108
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
as sociedades de gestão coletiva agem no 
interesse dos seus membros e não impõem 
aos titulares cujos direitos gerem
obrigações que não sejam objetivamente 
necessárias para a proteção dos direitos e 
interesses desses titulares.

Os Estados-Membros devem garantir que 
as organizações de gestão coletiva agem 
no interesse dos titulares cujos direitos 
gerem e não lhes impõem obrigações que 
não sejam objetivamente necessárias para a 
proteção dos direitos e interesses desses 
titulares.

Or. en

Alteração 109
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
as sociedades de gestão coletiva agem no 
interesse dos seus membros e não impõem 
aos titulares cujos direitos gerem 
obrigações que não sejam objetivamente 
necessárias para a proteção dos direitos e 
interesses desses titulares.

Os Estados-Membros devem garantir que 
as sociedades de gestão coletiva agem no 
interesse coletivo dos seus membros e não 
impõem aos titulares cujos direitos gerem 
numa base fiduciária obrigações que não 
sejam objetivamente necessárias para a 
proteção dos direitos e interesses desses 
titulares, desde que confiram à sociedade 
de gestão coletiva suficientes 
possibilidades de negociação em relação 
aos usuários dos direitos.

Or. de

Alteração 110
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
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os titulares podem confiar livremente os 
seus direitos a uma organização de gestão 
coletiva e que, quando assim o decidirem, 
essa decisão prevaleça sobre qualquer 
presunção de transferência de direitos.

Or. en

Alteração 111
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os titulares têm o direito de autorizar 
uma sociedade de gestão coletiva da sua 
escolha para gerir os direitos, as categorias 
de direitos ou os tipos de obra e outras 
prestações da sua escolha, em relação aos 
Estados-Membros da sua escolha, 
independentemente do Estado-Membro de 
residência ou de estabelecimento ou da 
nacionalidade da sociedade ou do titular.

2. Os titulares têm o direito de autorizar 
uma organização de gestão coletiva da sua 
escolha para gerir os direitos, as categorias 
de direitos, as obras ou os tipos de obra e 
outras prestações da sua escolha, em 
relação aos Estados-Membros da sua 
escolha, independentemente do 
Estado-Membro de residência ou de 
estabelecimento ou da nacionalidade da 
organização ou do titular. As organizações 
de gestão coletiva têm o direito de exigir a 
transferência exclusiva dos direitos sobre 
todas as obras dos seus membros.

Or. en

Alteração 112
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os titulares têm o direito de autorizar 
uma sociedade de gestão coletiva da sua 
escolha para gerir os direitos, as categorias 
de direitos ou os tipos de obra e outras 

2. De acordo com as regras estabelecidas 
de forma coletiva na assembleia-geral, os 
titulares têm o direito de autorizar uma 
organização de gestão coletiva da sua 
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prestações da sua escolha, em relação aos 
Estados-Membros da sua escolha, 
independentemente do Estado-Membro de 
residência ou de estabelecimento ou da 
nacionalidade da sociedade ou do titular.

escolha para gerir os direitos, as categorias 
de direitos ou os tipos de obra e outras 
prestações da sua escolha, em relação aos 
Estados-Membros da sua escolha, 
independentemente do Estado-Membro de 
residência ou de estabelecimento ou da 
nacionalidade da sociedade ou do titular.

Or. en

Alteração 113
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os titulares têm o direito de autorizar 
uma sociedade de gestão coletiva da sua 
escolha para gerir os direitos, as categorias 
de direitos ou os tipos de obra e outras 
prestações da sua escolha, em relação aos 
Estados-Membros da sua escolha, 
independentemente do Estado-Membro de 
residência ou de estabelecimento ou da 
nacionalidade da sociedade ou do titular.

2. Os titulares têm o direito de autorizar 
uma organização de gestão coletiva da sua 
escolha para gerir os direitos, as categorias 
de direitos, as obras ou os tipos de obra e 
outras prestações da sua escolha, em 
relação aos Estados-Membros da sua 
escolha, independentemente do 
Estado-Membro de residência ou de 
estabelecimento ou da nacionalidade da 
organização ou do titular.

Or. en

Justificação

Os titulares de direitos devem conservar o direito de decidir livremente sobre os direitos 
relativos às suas próprias obras. Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos da 
América, os titulares têm o direito de gerir obras individuais no âmbito da sua organização 
de gestão coletiva.

Alteração 114
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os titulares têm o direito de autorizar 
uma sociedade de gestão coletiva da sua 
escolha para gerir os direitos, as categorias 
de direitos ou os tipos de obra e outras 
prestações da sua escolha, em relação aos 
Estados-Membros da sua escolha, 
independentemente do Estado-Membro de 
residência ou de estabelecimento ou da 
nacionalidade da sociedade ou do titular.

2. Os titulares têm o direito de autorizar 
uma sociedade de gestão coletiva da sua 
escolha para gerir os direitos, os tipos de 
obra e outras prestações da sua escolha, em 
relação aos Estados-Membros da sua 
escolha, independentemente do Estado-
Membro de residência ou de 
estabelecimento ou da nacionalidade da 
sociedade ou do titular.

Or. fr

Justificação

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les 
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).

Alteração 115
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Relativamente às sociedades de gestão 
coletiva que gerem direitos de autores no 
domínio audiovisual, os Estados-
Membros podem prever disposições que 
autorizem a assembleia geral dessas 
sociedades a solicitar aos titulares que 
lhes confiem a gestão de uma combinação 
de direitos, tipos de obras e outras 
prestações da sua escolha.

Or. fr
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Justificação

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les 
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).

Alteração 116
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando os titulares de direitos autorizam 
as sociedades de gestão coletiva a gerir os 
seus direitos, não devem estar igualmente 
sujeitos à obrigação de que todas as suas 
obras sejam geridas pelas sociedades de 
gestão coletiva, devendo ter a 
possibilidade de excluir algumas obras do 
âmbito da gestão coletiva. Se a 
autorização for concedida em regime de 
exclusividade, deve ter um prazo máximo 
limitado de cinco anos.

Or. en

Alteração 117
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros podem adotar 
disposições específicas para a gestão dos 
direitos no domínio audiovisual que 
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autorizem as sociedades de gestão coletiva 
a solicitar aos titulares que lhes confiem a 
gestão conjunta dos direitos para a 
globalidade dos modos de exploração da 
obra.

Or. fr

Justificação

No setor audiovisual, contrariamente ao domínio da música, a especificidade da relação de 
forças entre autores e produtores pode ocasionar uma fragmentação da entrada de direitos 
por categoria em detrimento da remuneração dos autores e das possibilidades de difusão por 
emissoras de televisão.

Alteração 118
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os titulares têm o direito de 
conceder licenças gratuitas para a 
utilização não comercial das suas obras e 
direitos. Nesse caso, os titulares de 
direitos devem informar, em tempo útil, as 
organizações de gestão coletiva 
autorizadas a gerir os direitos das obras 
para as quais essa licença gratuita foi 
concedida.

Or. en

Alteração 119
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os titulares têm o direito de 
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conceder licenças gratuitas para a 
utilização não comercial das suas obras e 
direitos. Nesse caso, os titulares de 
direitos devem informar, em tempo útil, as 
organizações de gestão coletiva 
autorizadas a gerir os direitos das obras 
para as quais essa licença gratuita foi 
concedida.

Or. en

Justificação

Os titulares de direitos devem ter flexibilidade para gerir as suas obras: devem ter o direito 
de decidir se algumas das suas obras podem ser usadas sob uma licença gratuita, como as 
Creative Commons, sem comprometer a sua adesão à organização de gestão coletiva que os 
representa.

Alteração 120
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os membros e os titulares de direitos 
das sociedades de gestão coletiva têm o 
direito de utilizar licenças alternativas 
para fins comerciais e não comerciais.

Or. de

Justificação

Os titulares de direitos devem ter o direito de utilizar licenças alternativas, como "Creative 
Commons".

Alteração 121
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os titulares têm o direito de revogar a 
autorização de gestão de direitos, 
categorias de direitos ou tipos de obra e 
outras prestações concedida a uma 
sociedade de gestão coletiva ou de retirar a 
uma sociedade quaisquer direitos ou 
categorias de direitos ou tipos de obra e de 
outra prestação da sua escolha, em relação 
aos Estados-Membros da sua escolha, 
mediante um pré-aviso razoável não 
superior a seis meses. A sociedade pode 
decidir que a revogação ou a retirada 
produzirá efeitos apenas a partir de meio 
e do fim do exercício, consoante o que 
ocorrer primeiro, após o termo do período 
de pré-aviso.

3. Os titulares têm o direito de revogar a 
autorização de gestão de direitos, 
categorias de direitos ou tipos de obra e 
outras prestações concedida a uma 
sociedade de gestão coletiva ou de retirar a 
uma sociedade quaisquer direitos ou 
categorias de direitos ou tipos de obra e de 
outra prestação da sua escolha, em relação 
aos Estados-Membros da sua escolha, 
mediante um pré-aviso razoável não 
superior a seis meses.

Or. de

Justificação

Não é necessário restringir e dificultar o direito de rescisão impondo prazos longos.

Alteração 122
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os titulares têm o direito de revogar a 
autorização de gestão de direitos, 
categorias de direitos ou tipos de obra e 
outras prestações concedida a uma 
sociedade de gestão coletiva ou de retirar a 
uma sociedade quaisquer direitos ou 
categorias de direitos ou tipos de obra e de 
outra prestação da sua escolha, em relação 
aos Estados-Membros da sua escolha, 
mediante um pré-aviso razoável não 
superior a seis meses. A sociedade pode 
decidir que a revogação ou a retirada 

3. Os titulares têm o direito de revogar a 
autorização de gestão de direitos, 
categorias de direitos ou tipos de obra e 
outras prestações concedida a uma 
sociedade de gestão coletiva ou de retirar a 
uma sociedade quaisquer direitos ou 
categorias de direitos ou tipos de obra e de 
outra prestação da sua escolha, em relação 
aos Estados-Membros da sua escolha, 
mediante um pré-aviso razoável não 
superior a seis meses. A sociedade pode 
decidir que a revogação ou a retirada 



PE508.268v01-00 46/109 AM\933267PT.doc

PT

produzirá efeitos apenas a partir de meio e 
do fim do exercício, consoante o que 
ocorrer primeiro, após o termo do período 
de pré-aviso.

produzirá efeitos apenas no final de um 
período não superior a dois anos a contar 
da data de aniversário da adesão do autor.

Or. fr

Justificação

Embora seja essencial autorizar um direito de retirada, é necessário regulá-lo, a fim de 
evitar efeitos perversos que prejudiquem o próprio conceito dos princípios de mutualização e 
de solidariedade que constituem o cerne das missões das sociedades de gestão coletiva.

Alteração 123
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os titulares têm o direito de revogar a 
autorização de gestão de direitos, 
categorias de direitos ou tipos de obra e 
outras prestações concedida a uma 
sociedade de gestão coletiva ou de retirar a 
uma sociedade quaisquer direitos ou 
categorias de direitos ou tipos de obra e de 
outra prestação da sua escolha, em relação 
aos Estados-Membros da sua escolha, 
mediante um pré-aviso razoável não 
superior a seis meses. A sociedade pode 
decidir que a revogação ou a retirada 
produzirá efeitos apenas a partir de meio e 
do fim do exercício, consoante o que 
ocorrer primeiro, após o termo do período 
de pré-aviso.

3. Os titulares têm o direito de revogar a 
autorização de gestão de direitos, 
categorias de direitos, obras ou tipos de 
obra e outras prestações concedida a uma 
organização de gestão coletiva ou de 
retirar a uma organização quaisquer 
direitos ou categorias de direitos, obras ou 
tipos de obra e de outra prestação da sua 
escolha, a qualquer momento durante a 
vigência da autorização, em relação aos 
Estados-Membros da sua escolha, mediante 
um pré-aviso razoável não superior a seis 
meses. A organização pode decidir que a 
revogação ou a retirada produzirá efeitos 
apenas a partir de meio e do fim do 
exercício, consoante o que ocorrer 
primeiro, após o termo do período de 
pré-aviso.

Or. en

Justificação

Obras individuais, ver artigo 5.º, n.º 2.
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Alteração 124
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os titulares têm o direito de revogar a 
autorização de gestão de direitos, 
categorias de direitos ou tipos de obra e 
outras prestações concedida a uma 
sociedade de gestão coletiva ou de retirar a 
uma sociedade quaisquer direitos ou 
categorias de direitos ou tipos de obra e de 
outra prestação da sua escolha, em relação 
aos Estados-Membros da sua escolha, 
mediante um pré-aviso razoável não 
superior a seis meses. A sociedade pode 
decidir que a revogação ou a retirada 
produzirá efeitos apenas a partir de meio e 
do fim do exercício, consoante o que 
ocorrer primeiro, após o termo do período 
de pré-aviso.

3. Os titulares têm o direito de revogar a 
autorização de gestão de direitos, tipos de 
obra e outras prestações concedida a uma 
sociedade de gestão coletiva ou de retirar a 
uma sociedade quaisquer direitos ou 
categorias de direitos ou tipos de obra e de 
outra prestação da sua escolha, em relação 
aos Estados-Membros da sua escolha, 
mediante um pré-aviso razoável não 
superior a seis meses. A sociedade pode 
decidir que a revogação ou a retirada 
produzirá efeitos apenas no fim do 
exercício.

Or. fr

Justificação

Deve ser consagrado o direito de revogação. No entanto, os Estados-Membros devem poder 
regular as condições de retirada dos autores para evitar utilizações objetivamente abusivas 
de entrada e saída. Estas utilizações abusivas poderiam ser de molde a impedir as sociedades 
de gestão coletiva de cumprir a sua missão de mutualização dos custos de gestão em 
benefício dos autores, de defesa e de promoção da diversidade cultural, bem como a 
segurança jurídica dos utilizadores.

Alteração 125
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Nos termos do direito da concorrência, os 
Estados-Membros podem prever 
disposições que autorizem as sociedades 
de gestão coletiva a estabelecer 
modalidades adaptadas que visem limitar 
uma utilização objetivamente abusiva de 
entrada e saída dos titulares.

Or. fr

Justificação

Deve ser consagrado o direito de revogação. No entanto, os Estados-Membros devem poder 
regular as condições de retirada dos autores para evitar utilizações objetivamente abusivas 
de entrada e saída. Estas utilizações abusivas poderiam ser de molde a impedir as sociedades 
de gestão coletiva de cumprir a sua missão de mutualização dos custos de gestão em 
benefício dos autores, de defesa e de promoção da diversidade cultural, bem como a 
segurança jurídica dos utilizadores.

Alteração 126
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As sociedades de gestão coletiva não 
devem restringir o exercício dos direitos 
estabelecidos nos n.ºs 3 e 4 exigindo que a 
gestão dos direitos ou categorias de direitos 
ou tipos de obra e outras prestações objeto 
da revogação ou da retirada seja confiada a 
outra sociedade.

5. As organizações de gestão coletiva não 
devem restringir o exercício dos direitos 
estabelecidos nos n.ºs 3 e 4 exigindo que a 
gestão dos direitos ou categorias de 
direitos, obras ou tipos de obra e outras 
prestações objeto da revogação ou da 
retirada seja confiada a outra organização.

Or. en

Justificação

Obras individuais, ver artigo 5.º, n.º 2.

Alteração 127
Christian Engström
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o titular de direitos dá consentimento 
expresso especificamente para cada direito 
ou categoria de direitos ou tipo de obras e 
de outras prestações que autoriza a 
sociedade de gestão coletiva a gerir, e que 
esse consentimento assume forma 
documental.

6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o titular de direitos dá consentimento 
expresso especificamente para cada direito 
ou categoria de direitos, obras ou tipo de 
obras e de outras prestações que autoriza a 
organização de gestão coletiva a gerir, e 
que esse consentimento assume forma 
documental.

Or. en

Justificação

Obras individuais, ver artigo 5.º, n.º 2.

Alteração 128
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo do presente número 
não interfere com quaisquer disposições 
dos Estados-Membros em matéria de 
gestão de direitos através de licenças 
coletivas alargadas, da gestão coletiva 
obrigatória ou de disposições semelhantes 
ou de uma combinação das mesmas, bem 
como das presunções legais de 
representação ou da transferência de 
direitos.

Or. en

(Ver redação do artigo 1.º, n.º 5, da Diretiva 2012/28/UE relativa a determinadas utilizações 
permitidas de obras órfãs (JO L 299 de 27.10.2012, p. 5).)
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Justificação

Tal como a diretiva relativa às obras órfãs salienta, as sociedades de gestão coletiva não 
devem ser obrigadas a obter o consentimento de titulares abrangidos por licenças coletivas 
alargadas ou outros regimes semelhantes em vigor num Estado-Membro.

Alteração 129
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Todos os membros de uma 
organização de gestão coletiva têm o 
direito de pedir auditorias externas 
independentes à sua organização a 
qualquer momento durante a vigência da 
autorização.

Or. en

Justificação

Em virtude do número de casos de corrupção ou de má gestão de fundos em sociedades de 
gestão coletiva nos últimos anos, existe uma forte necessidade de realizar auditorias 
externas, de modo a garantir uma verdadeira independência e diligência durante o processo 
de auditoria. 

Alteração 130
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As sociedades de gestão coletiva devem 
informar os seus membros dos direitos que, 
ao abrigo dos n.ºs 1 a 6, lhes assistem no 
prazo de seis meses a contar da data de 
transposição da presente diretiva.

As organizações de gestão coletiva devem 
informar os seus membros dos direitos que, 
ao abrigo dos n.ºs 1 a 6, lhes assistem no 
prazo de quatro meses a contar da data de 
transposição da presente diretiva.
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Or. en

Alteração 131
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As sociedades de gestão coletiva devem 
aceitar titulares de direitos como membros 
se estes satisfizerem os critérios de adesão. 
As sociedades só podem recusar um pedido 
de filiação com base em critérios objetivos. 
Estes critérios devem constar dos estatutos 
ou das condições de filiação da sociedade e 
devem ser tornados públicos.

2. As sociedades devem apenas recusar um 
pedido de filiação com base em critérios 
objetivos. Estes critérios devem constar 
dos estatutos ou das condições de filiação 
da sociedade e devem ser tornados 
públicos.

Or. en

Alteração 132
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As sociedades de gestão coletiva devem 
aceitar titulares de direitos como membros 
se estes satisfizerem os critérios de adesão. 
As sociedades só podem recusar um pedido 
de filiação com base em critérios objetivos. 
Estes critérios devem constar dos estatutos 
ou das condições de filiação da sociedade e 
devem ser tornados públicos.

2. As sociedades de gestão coletiva devem 
aceitar titulares de direitos como membros 
se estes satisfizerem os critérios de adesão. 
As sociedades só podem recusar um pedido 
de filiação com base em critérios objetivos 
e transparentes. Deve explicar-se ao 
titular de direitos as razões pelas quais o 
pedido de filiação foi recusado. Estes 
critérios devem constar dos estatutos ou 
das condições de filiação da sociedade e 
devem ser tornados públicos. Os critérios 
devem ser fixados de forma não 
discriminatória e não podem conduzir à 
exclusão de membros devido às dimensões 
do seu repertório, às receitas esperados a 
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título de direitos ou a anteriores contratos 
de concessão de licenças.

Or. de

Alteração 133
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As sociedades de gestão coletiva devem 
aceitar titulares de direitos como membros 
se estes satisfizerem os critérios de adesão. 
As sociedades só podem recusar um pedido 
de filiação com base em critérios objetivos. 
Estes critérios devem constar dos estatutos 
ou das condições de filiação da sociedade e 
devem ser tornados públicos.

2. As sociedades de gestão coletiva devem 
aceitar titulares de direitos e entidades que 
representem titulares de direitos, 
incluindo outras organizações de gestão 
coletiva e associações de titulares de 
direitos, como membros se estes 
satisfizerem os critérios de adesão. As 
sociedades só podem recusar um pedido de 
filiação com base em critérios objetivos e 
não discriminatórios. Estes critérios devem 
constar dos estatutos ou das condições de 
filiação da sociedade e devem ser tornados 
públicos.

Or. en

Alteração 134
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os estatutos da sociedade de gestão 
coletiva devem estabelecer mecanismos 
adequados e eficazes de participação dos 
seus membros no processo de tomada de 
decisão da sociedade. A representação das 
diferentes categorias de membros no 
processo de tomada de decisão deve ser

3. Os estatutos da sociedade de gestão 
coletiva devem consagrar mecanismos 
adequados, eficazes e democráticos de 
participação dos seus membros no processo 
de tomada de decisão da sociedade. Os 
membros devem ser representados em 
todos os órgãos que participam no 
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equitativa e equilibrada. processo de tomada de decisão de forma
equitativa e equilibrada e dispor do direito 
de voto ativo e passivo na assembleia 
geral.

Or. de

Justificação

Não devem existir diferentes categorias de membros.

Alteração 135
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os estatutos da sociedade de gestão 
coletiva devem estabelecer mecanismos 
adequados e eficazes de participação dos 
seus membros no processo de tomada de 
decisão da sociedade. A representação das 
diferentes categorias de membros no
processo de tomada de decisão deve ser 
equitativa e equilibrada.

3. Os estatutos da sociedade de gestão 
coletiva devem estabelecer mecanismos 
adequados e eficazes de participação dos 
seus membros no processo de tomada de 
decisão da sociedade. A representação das 
diferentes categorias de membros em todos 
os níveis do processo de tomada de decisão 
deve ser equitativa e equilibrada.

Or. en

Alteração 136
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Deve ser convocada uma assembleia 
geral dos membros da sociedade de gestão 
coletiva uma vez por ano, pelo menos.

2. Deve ser convocada uma assembleia 
geral dos membros da sociedade de gestão 
coletiva uma vez por ano, pelo menos. A 
assembleia geral deve estar habilitada a 
tomar as decisões estratégicas na 
sociedade de gestão coletiva, cuja 
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implementação poderá ser delegada no 
órgão que exerce a função de fiscalização, 
garantindo simultaneamente que os 
titulares de direitos com repertórios de 
nicho estejam representados nesse órgão 
de forma adequada.

Or. en

Alteração 137
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Deve ser convocada uma assembleia 
geral dos membros da sociedade de gestão 
coletiva uma vez por ano, pelo menos.

2. Deve ser convocada uma assembleia 
geral dos membros da sociedade de gestão 
coletiva uma vez por ano, pelo menos. A 
assembleia geral deve estar habilitada a 
tomar as decisões estratégicas na 
sociedade de gestão coletiva. A 
competência para tomar outras decisões 
poderá ser delegada pela assembleia geral 
no órgão que exerce a função de 
fiscalização.

Or. en

Alteração 138
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A assembleia geral deve aprovar 
qualquer alteração dos estatutos e das 
condições de filiação na sociedade de 
gestão coletiva, sempre que as mesmas 
não sejam reguladas pelos estatutos.

3. A assembleia geral deve aprovar 
qualquer alteração dos estatutos e das 
condições de filiação na sociedade de 
gestão coletiva.
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Or. de

Alteração 139
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A assembleia geral não pode decidir da 
nomeação ou demissão de membros do 
conselho de administração ou de diretores 
executivos sempre que o conselho fiscal 
tenha o poder de os nomear ou demitir.

Suprimido

Or. de

Alteração 140
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Política de distribuição dos montantes 
devidos aos titulares dos direitos, exceto se 
a assembleia geral decidir delegar esta 
decisão no órgão que exerce a função de 
fiscalização;

a) Política de distribuição dos montantes 
devidos aos titulares dos direitos;

Or. de

Alteração 141
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Utilização dos montantes devidos aos 
titulares de direitos que não possam ser 
distribuídos, conforme estabelecido no 
artigo 12.º, n.º 2, exceto se a assembleia 
geral decidir delegar esta decisão no 
órgão que exerce a função de 
fiscalização;

Suprimido

Or. en

Justificação

A supressão da presente alínea surge na sequência da alteração proposta ao artigo 12.º, 
n.º 2.

Alteração 142
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Utilização dos montantes devidos aos 
titulares de direitos que não possam ser 
distribuídos, conforme estabelecido no 
artigo 12.º, n.º 2, exceto se a assembleia 
geral decidir delegar esta decisão no 
órgão que exerce a função de 
fiscalização;

b) Utilização dos montantes devidos aos 
titulares de direitos que não possam ser 
distribuídos, conforme estabelecido no 
artigo 12.º, n.º 2;

Or. de

Alteração 143
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) Estatuto da sociedade de gestão 
coletiva;

Or. de

Alteração 144
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Critérios e condições para a filiação.

Or. de

Alteração 145
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A assembleia geral deve controlar as 
atividades da sociedade de gestão coletiva 
decidindo, pelo menos, da nomeação e da 
demissão do auditor e aprovando o 
relatório anual sobre transparência e o 
relatório do auditor.

6. A assembleia geral deve controlar as 
atividades da organização de gestão 
coletiva decidindo, pelo menos, da 
nomeação e da demissão do auditor e 
aprovando o relatório anual sobre 
transparência e o relatório do auditor. No 
caso de existirem sérias dúvidas quanto às 
práticas de gestão financeira da 
organização de gestão coletiva, a 
assembleia geral pode decidir realizar 
uma auditoria externa. O resultado dessa 
auditoria externa deve ser comunicado a 
todos os membros, bem como ao público.

Or. en
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Justificação

Em virtude do número de casos de corrupção ou de má gestão de fundos em sociedades de 
gestão coletiva nos últimos anos, existe uma forte necessidade de realizar auditorias 
externas, de modo a garantir uma verdadeira independência e diligência durante o processo 
de auditoria. 

Alteração 146
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A assembleia geral deve controlar as 
atividades da sociedade de gestão coletiva 
decidindo, pelo menos, da nomeação e da 
demissão do auditor e aprovando o 
relatório anual sobre transparência e o 
relatório do auditor.

6. A assembleia geral deve controlar as 
atividades da sociedade de gestão coletiva 
decidindo, pelo menos, da nomeação e da 
demissão do auditor e aprovando o 
relatório anual sobre transparência e o 
relatório do auditor. Em caso de dúvidas 
fundadas quanto à gestão financeira, os 
membros têm o direito de designar um 
auditor interno ou externo para fins de 
controlo. Os resultados da auditoria 
devem ser comunicados à autoridade 
nacional competente para que seja dado 
início ao procedimento necessário.

Or. de

Alteração 147
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Qualquer restrição ao direito dos 
membros da sociedade de gestão coletiva 
de participar e exercer o direito de voto na 
assembleia geral deve ser equitativa e 
proporcionada e basear-se nos seguintes 

Suprimido
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critérios:
(a) Antiguidade da filiação;
(b) Montantes recebidos ou devidos a um 
membro em relação ao período financeiro 
em causa.
Estes critérios devem constar dos estatutos 
ou das condições de filiação da sociedade 
de gestão coletiva e devem ser tornados 
públicos, nos termos dos artigos 17.º e 
19.º.

Or. en

Alteração 148
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Qualquer restrição ao direito dos 
membros da sociedade de gestão coletiva 
de participar e exercer o direito de voto na 
assembleia geral deve ser equitativa e 
proporcionada e basear-se nos seguintes 
critérios:

Suprimido

a) Antiguidade da filiação;
b) Montantes recebidos ou devidos a um 
membro em relação ao período financeiro 
em causa.
Estes critérios devem constar dos estatutos 
ou das condições de filiação da sociedade 
de gestão coletiva e devem ser tornados 
públicos, nos termos dos artigos 17.º e 
19.º.

Or. de

Alteração 149
Christian Engström
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 7 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Qualquer restrição ao direito dos membros 
da sociedade de gestão coletiva de 
participar e exercer o direito de voto na 
assembleia geral deve ser equitativa e 
proporcionada e basear-se nos seguintes 
critérios:

Todos os membros de uma organização de 
gestão coletiva devem ter o direito de votar 
na assembleia geral, incluindo, se tal se 
afigurar necessário, por voto eletrónico.
Qualquer restrição ao direito dos membros 
da organização de gestão coletiva de 
participar e exercer o direito de voto na 
assembleia geral deve ser equitativa e 
proporcionada e basear-se nos seguintes 
critérios:

Or. en

Justificação

Deve incentivar-se uma participação ampla e uma votação eficiente.

Alteração 150
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Montantes recebidos ou devidos a um 
membro em relação ao período financeiro 
em causa.

Suprimido

Or. en

Justificação

Condicionar o direito de voto aos montantes recebidos é antidemocrático. Uma vez que a 
distribuição de rendimentos pelos titulares de direitos nas organizações de gestão coletiva é 
extremamente desigual, a atribuição de poderes de voto de acordo com os montantes 
recebidos pode dar azo a diferenças de influência extremamente significativas.
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Alteração 151
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os membros de uma sociedade de gestão 
coletiva têm o direito de nomear qualquer 
outra pessoa singular ou coletiva como seu 
procurador para participar e votar na 
assembleia-geral em seu nome.

8. Os membros de uma sociedade de gestão 
coletiva têm o direito de nomear qualquer 
outra pessoa singular ou coletiva que seja 
membro dessa sociedade como seu 
procurador para participar e votar na 
assembleia-geral em seu nome. Sempre 
que uma organização de gestão coletiva 
represente mais do que uma categoria de 
titulares de direitos, um membro apenas 
pode delegar os seus poderes noutro 
membro dessa mesma categoria. O 
número de procurações detidas por um 
único membro deve ser limitado.

Or. en

Alteração 152
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os membros de uma sociedade de 
gestão coletiva têm o direito de nomear 
qualquer outra pessoa singular ou coletiva 
como seu procurador para participar e 
votar na assembleia-geral em seu nome.

8. Os membros de uma organização de 
gestão coletiva têm o direito de nomear 
qualquer outra pessoa singular ou coletiva 
como seu procurador para participar e 
votar na assembleia-geral em seu nome. 
Para ser válida, a procuração deve ter 
sido concedida livremente pelo membro 
ao procurador, no máximo, três meses 
antes da sua utilização.

Or. en
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Justificação

A alteração visa evitar que se torne uma prática comum as editoras de música e/ou as 
empresas discográficas requererem procurações permanentes aos novos artistas com quem 
assinam um contrato, o que, ao longo do tempo, faria com que as primeiras pudessem 
controlar as sociedades de gestão coletiva.

Alteração 153
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os membros de uma sociedade de gestão 
coletiva têm o direito de nomear qualquer 
outra pessoa singular ou coletiva como 
seu procurador para participar e votar na 
assembleia-geral em seu nome.

8. Os membros de uma sociedade de gestão 
coletiva têm o direito de nomear outro 
membro ou uma pessoa coletiva da 
mesma categoria como seu procurador 
para participar e votar na assembleia-geral 
em seu nome.

Or. de

Alteração 154
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as sociedades de gestão coletiva 
estabelecem uma função de fiscalização 
para o acompanhamento contínuo das 
atividades e do desempenho dos deveres 
das pessoas com responsabilidades de 
direção nas sociedades. A representação 
dos membros da sociedade no órgão que 
exerce esta função deve ser justa e 
equilibrada, a fim de assegurar a sua 
participação efetiva.

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as sociedades de gestão coletiva 
estabelecem uma função de fiscalização 
para o acompanhamento contínuo das 
atividades e do desempenho dos deveres 
das pessoas com responsabilidades de 
direção nas sociedades. A representação 
dos membros da sociedade, que se 
encontrem a representar diferentes
categorias de titulares de direitos, 
incluindo repertórios de nicho, no órgão 
que exerce esta função deve ser justa e 
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equilibrada, a fim de assegurar a sua 
participação efetiva.

Or. en

Alteração 155
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as sociedades de gestão coletiva
estabelecem uma função de fiscalização 
para o acompanhamento contínuo das 
atividades e do desempenho dos deveres 
das pessoas com responsabilidades de 
direção nas sociedades. A representação 
dos membros da sociedade no órgão que 
exerce esta função deve ser justa e 
equilibrada, a fim de assegurar a sua 
participação efetiva.

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as organizações de gestão coletiva 
estabelecem uma função de fiscalização 
para o acompanhamento contínuo das 
atividades e do desempenho dos deveres 
das pessoas com responsabilidades de 
direção nessas organizações. A 
representação das diferentes categorias de
membros da organização no órgão que 
exerce esta função deve ser justa e 
equilibrada, a fim de assegurar a sua 
participação efetiva.

Or. en

Justificação

Equilíbrio entre as diferentes categorias de membros da organização de gestão coletiva.

Alteração 156
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O órgão a que foi confiada a função de 
fiscalização deve reunir-se regularmente e 
dispor, pelo menos, dos poderes de:

2. O órgão a que foi confiada a função de 
fiscalização deve reunir-se, no mínimo, de 
três em três meses e dispor, pelo menos, 
dos poderes de:
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Or. en

Justificação

O requisito de reunir «regularmente» é demasiado vago, devendo, por isso, ser definido de 
forma mais clara.

Alteração 157
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aprovar a aquisição de imóveis pela 
sociedade de gestão coletiva;

Suprimido

Or. de

Alteração 158
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem decidir 
que o disposto nos n.ºs1 e 2 se não aplica 
a sociedades de gestão coletiva cujo 
balanço não exceda os limites de dois dos 
três critérios seguintes:

Suprimido

a) Total do balanço: 350 000 EUR,
b) Volume de negócios líquido: 700 000 
EUR,
c) Número médio de empregados durante 
o exercício: dez.

Or. de
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Alteração 159
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem decidir 
que o disposto nos n.ºs 1 e 2 se não aplica a 
sociedades de gestão coletiva cujo balanço 
não exceda os limites de dois dos três 
critérios seguintes:

3. O disposto nos n.ºs 1 e 2 não se aplica a 
organizações de gestão coletiva cujo 
balanço não exceda os limites de dois dos 
três critérios seguintes:

Or. en

Justificação

Em conformidade com uma melhor regulamentação e com os compromissos assumidos pela 
Comissão, os Estados-Membros podem isentar as microempresas de determinados requisitos 
potencialmente onerosos.

Alteração 160
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as pessoas que gerem efetivamente os 
negócios de uma sociedade de gestão 
coletiva e os seus dirigentes, com exceção 
dos diretores que exercem funções de 
fiscalização, concebem procedimentos 
destinados a evitar os conflitos de 
interesses. A sociedade deve dispor de 
procedimentos para identificar, gerir, 
acompanhar e divulgar os conflitos de 
interesses, de forma a evitar que 
prejudiquem os interesses dos seus 
membros.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as pessoas que gerem efetivamente os 
negócios de uma sociedade de gestão 
coletiva e os seus dirigentes, concebem 
procedimentos destinados a evitar os 
conflitos de interesses. A sociedade deve 
dispor de procedimentos para identificar, 
gerir, acompanhar e divulgar os conflitos 
de interesses, de forma a evitar que 
prejudiquem os interesses dos seus 
membros.

Or. en
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Alteração 161
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Esses procedimentos devem incluir uma 
declaração anual de cada uma dessas 
pessoas, incluindo os dirigentes, ao 
organismo a quem foi confiada a função de 
fiscalização, que contenha as seguintes 
informações:

Esses procedimentos devem incluir uma 
declaração de cada uma dessas pessoas, 
incluindo os dirigentes, ao organismo a 
quem foi confiada a função de fiscalização, 
aos membros, e estar publicamente 
acessível através do sítio WEB da 
organização de gestão coletiva. A 
declaração será emitida antes de cada 
uma dessas pessoas assumir funções, 
sendo posteriormente renovada todos os 
anos. A declaração compreenderá as 
seguintes informações:

Or. en

Justificação

Os conflitos de interesses devem ser divulgados antes de um administrador ou diretor 
assumir funções.

Alteração 162
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Esses procedimentos devem incluir uma 
declaração anual de cada uma dessas 
pessoas, incluindo os dirigentes, ao 
organismo a quem foi confiada a função de 
fiscalização, que contenha as seguintes 
informações:

Esses procedimentos devem incluir a 
apresentação e a publicação de uma 
declaração anual de cada uma dessas 
pessoas, incluindo os dirigentes, ao 
organismo a quem foi confiada a função de 
fiscalização, que contenha as seguintes 
informações:
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Or. de

Alteração 163
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As sociedades de gestão coletiva devem 
ser diligentes na cobrança e na gestão das 
receitas de direitos.

1. As sociedades de gestão coletiva devem 
ser diligentes na cobrança e na gestão das 
receitas de direitos. À exceção dos 
Estados-Membros com sistemas de 
licenciamento coletivo alargado, uma 
organização de gestão coletiva deve 
garantir que apenas cobra receitas de 
direitos em nome dos titulares cujos 
direitos estão autorizados a representar.

Or. en

Justificação

A alteração é consentânea com os artigos 12.º, n.º 1, e 14.º, n.º 2, que estabelecem que os
pagamentos devem ser efetuados de forma rigorosa. Para além dos pagamentos, também a 
cobrança e gestão devem ser levadas a cabo de forma rigorosa. Além disso, as organizações 
de gestão coletiva devem apenas cobrar em nome dos membros e dos titulares cujos direitos 
gerem ao abrigo de um acordo de representação.

Alteração 164
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Se, na pendência da distribuição dos 
montantes devidos aos titulares dos 
direitos, a sociedade de gestão coletiva 
investir as receitas de direitos ou quaisquer 
rendimentos provenientes do investimento 
destes, deve fazê-lo de acordo com a 
política global de investimento a que se 

4. Se, na pendência da distribuição dos 
montantes devidos aos titulares dos 
direitos, a sociedade de gestão coletiva 
investir as receitas de direitos ou quaisquer 
rendimentos provenientes do investimento 
destes, deve fazê-lo no melhor interesse 
dos titulares cujos direitos represente e de 
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refere o artigo 7.º, n.º 5, alínea c), e as 
seguintes regras:

acordo com a política global de 
investimento a que se refere o artigo 7.º, 
n.º 5, alínea c), e as seguintes regras:

Or. en

Alteração 165
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os ativos devem ser investidos no 
melhor interesse dos membros; se existir 
qualquer potencial conflito de interesses, a 
sociedade deve assegurar que o 
investimento é efetuado no interesse 
exclusivo dos membros;

(a) se existir qualquer potencial conflito de 
interesses, a sociedade deve assegurar que 
o investimento é efetuado no interesse 
exclusivo desses titulares de direitos;

Or. en

Alteração 166
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os ativos devem ser investidos de 
uma forma que não prejudique quaisquer 
montantes devidos aos titulares;

Or. en

Alteração 167
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os acordos que regem a relação da 
sociedade de gestão coletiva com os seus 
membros e titulares de direitos
especificam as deduções aplicáveis às 
receitas de direitos referidas no artigo 16.º, 
alínea e).

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os acordos que regem a relação da 
sociedade de gestão coletiva com os seus 
membros autorizam especificamente as 
deduções aplicáveis às receitas de direitos 
referidas no artigo 16.º, alínea e).

Or. en

Alteração 168
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, caso uma sociedade de gestão coletiva 
preste serviços sociais, culturais ou 
educativos financiados por deduções das 
receitas de direitos, os titulares de direitos 
têm direito ao seguinte:

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, caso uma sociedade de gestão coletiva 
preste serviços sociais, culturais ou 
educativos financiados por deduções das 
receitas de direitos, esses serviços sejam 
prestados com base em critérios justos, 
particularmente no que se refere ao 
acesso e ao âmbito dos mesmos:

Or. en

Alteração 169
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, caso uma sociedade de gestão coletiva 
preste serviços sociais, culturais ou 
educativos financiados por deduções das 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, caso uma sociedade de gestão coletiva 
preste serviços sociais, culturais ou 
educativos financiados por deduções das 
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receitas de direitos, os titulares de direitos 
têm direito ao seguinte:

receitas de direitos e por quaisquer 
rendimentos provenientes do investimento 
das receitas dos direitos, os titulares de 
direitos têm direito ao seguinte:

Or. en

Alteração 170
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Serviços sociais, culturais ou 
educativos baseados em critérios justos, 
particularmente no que se refere ao 
acesso e ao âmbito desses serviços;

Suprimido

Or. en

Alteração 171
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os titulares de direitos que tenham 
revogado a autorização para gestão de 
direitos ou categorias de direitos ou tipos 
de obra e de outras prestações ou que 
tenham retirado os seus direitos ou 
categorias de direitos ou tipos de obra e de 
outras prestações da sociedade de gestão 
coletiva, conservam o acesso a esses 
serviços. Os critérios relacionados com o 
acesso e o âmbito desses serviços podem 
ter em consideração as receitas de direitos 
geradas por esses titulares e a duração da 
autorização para gestão dos direitos, 
desde que esses critérios também sejam 

Suprimido
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aplicáveis aos titulares que não tenham 
revogado essa autorização ou retirado os 
seus direitos ou categorias de direitos ou 
tipos de obra e de outras prestações à 
sociedade.

Or. en

Alteração 172
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a sociedade de gestão coletiva distribui 
regular e diligentemente e paga os 
montantes devidos a todos os titulares que 
representa. A sociedade deve efetuar essa 
distribuição e os pagamentos no prazo de 
12 meses a contar do final do exercício 
em que as receitas de direitos foram
cobradas, salvo se razões objetivas, 
relacionadas, em particular, com a 
comunicação de informações pelos 
usuários, a identificação de direitos, 
titulares ou o cruzamento de informações 
sobre obras e outras prestações com os 
titulares impedirem a sociedade de 
respeitar esse prazo. A sociedade deve 
efetuar essa distribuição e os pagamentos 
rigorosamente, a fim de garantir a 
igualdade de tratamento de todas as 
categorias de titulares.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a organização de gestão coletiva 
distribui regular e diligentemente e paga os 
montantes devidos a todos os titulares que 
representa. A organização deve efetuar 
essa distribuição e os pagamentos sem 
atrasos injustificados e, o mais tardar, três 
meses após as receitas de direitos terem 
sido cobradas, salvo se razões objetivas, 
relacionadas, em particular, com a 
comunicação de informações pelos 
usuários, a identificação de direitos, 
titulares ou o cruzamento de informações 
sobre obras e outras prestações com os 
titulares impedirem a organização de 
respeitar esse prazo. A organização deve 
efetuar essa distribuição e os pagamentos 
rigorosamente, a fim de garantir a 
igualdade de tratamento de todas as 
categorias de titulares.

Or. en

Justificação

Os artistas e os autores consideram um grande problema a lentidão dos pagamentos por 
parte de muitas organizações de gestão coletiva. A proposta de diretiva propõe que as 
organizações sejam autorizadas a reter o dinheiro até dois anos, o que é pouco razoável. As 
organizações de gestão coletiva que atualmente não cumprem objetivos elevados necessitam 
de incentivos para melhorar a eficiência das suas práticas administrativas.
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Alteração 173
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a sociedade de gestão coletiva distribui 
regular e diligentemente e paga os 
montantes devidos a todos os titulares que 
representa. A sociedade deve efetuar essa 
distribuição e os pagamentos no prazo de 
12 meses a contar do final do exercício 
em que as receitas de direitos foram
cobradas, salvo se razões objetivas, 
relacionadas, em particular, com a 
comunicação de informações pelos 
usuários, a identificação de direitos, 
titulares ou o cruzamento de informações 
sobre obras e outras prestações com os 
titulares impedirem a sociedade de 
respeitar esse prazo. A sociedade deve 
efetuar essa distribuição e os pagamentos 
rigorosamente, a fim de garantir a 
igualdade de tratamento de todas as 
categorias de titulares.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a sociedade de gestão coletiva distribui 
regular, atempada e diligentemente e paga 
os montantes devidos a todos os titulares 
que representa. A sociedade deve efetuar 
essa distribuição e os pagamentos numa 
base, pelo menos, trimestral e no prazo de 
12 meses após as receitas de direitos terem 
sido cobradas. A sociedade deve efetuar 
essa distribuição e os pagamentos 
rigorosamente, a fim de garantir a 
igualdade de tratamento de todas as 
categorias de titulares.

Or. en

Alteração 174
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a sociedade de gestão coletiva distribui 
regular e diligentemente e paga os 
montantes devidos a todos os titulares que 
representa. A sociedade deve efetuar essa 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a sociedade de gestão coletiva distribui 
regular, diligentemente e com 
transparência e paga os montantes devidos 
a todos os titulares que representa. A 
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distribuição e os pagamentos no prazo de 
12 meses a contar do final do exercício em 
que as receitas de direitos foram cobradas, 
salvo se razões objetivas, relacionadas, em 
particular, com a comunicação de 
informações pelos usuários, a identificação 
de direitos, titulares ou o cruzamento de 
informações sobre obras e outras 
prestações com os titulares impedirem a 
sociedade de respeitar esse prazo. A 
sociedade deve efetuar essa distribuição e 
os pagamentos rigorosamente, a fim de 
garantir a igualdade de tratamento de todas 
as categorias de titulares.

sociedade deve efetuar essa distribuição e 
os pagamentos no prazo de dois meses a 
contar do final do exercício em que as 
receitas de direitos foram cobradas, salvo 
se razões objetivas, relacionadas, em 
particular, com a comunicação de 
informações pelos usuários, a identificação 
de direitos, titulares ou o cruzamento de 
informações sobre obras e outras 
prestações com os titulares impedirem a 
sociedade de respeitar esse prazo. A 
sociedade deve efetuar essa distribuição e 
os pagamentos rigorosamente, a fim de 
garantir a igualdade de tratamento de todas 
as categorias de titulares.

Or. de

Justificação

Os titulares de direitos devem, por vezes, esperar demasiado tempo pelo pagamento dos 
direitos, ficando numa situação de precariedade. A diretiva deve melhorar claramente esta 
situação.

Alteração 175
Lara Comi, Aldo Patriciello

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a sociedade de gestão coletiva distribui 
regular e diligentemente e paga os 
montantes devidos a todos os titulares que 
representa. A sociedade deve efetuar essa 
distribuição e os pagamentos no prazo de 
12 meses a contar do final do exercício em 
que as receitas de direitos foram cobradas, 
salvo se razões objetivas, relacionadas, em 
particular, com a comunicação de 
informações pelos usuários, a identificação 
de direitos, titulares ou o cruzamento de 
informações sobre obras e outras 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a sociedade de gestão coletiva distribui 
regular e diligentemente e paga os 
montantes devidos a todos os titulares que 
representa, com base nas informações 
prestadas pelos usuários e no prazo de 
seis meses após a utilização dos 
conteúdos. A sociedade deve efetuar essa 
distribuição e os pagamentos no prazo de 
12 meses a contar do final do exercício em 
que as receitas de direitos foram cobradas, 
salvo se razões objetivas, relacionadas, em 
particular, com a comunicação de 
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prestações com os titulares impedirem a 
sociedade de respeitar esse prazo. A 
sociedade deve efetuar essa distribuição e 
os pagamentos rigorosamente, a fim de 
garantir a igualdade de tratamento de todas 
as categorias de titulares.

informações pelos usuários, a identificação 
de direitos, titulares ou o cruzamento de 
informações sobre obras e outras 
prestações com os titulares impedirem a 
sociedade de respeitar esse prazo. A 
sociedade deve efetuar essa distribuição e 
os pagamentos rigorosamente, a fim de 
garantir a igualdade de tratamento de todas 
as categorias de titulares.

Or. en

Justificação

As sociedades de gestão coletiva apenas podem efetuar uma distribuição oportuna quando os 
usuários também fornecem informações oportunas sobre a utilização dos diferentes 
conteúdos.

Alteração 176
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As organizações de gestão coletiva 
devem começar a distribuir os 
rendimentos pelos titulares de direitos 
quando o montante recebido cobrir 
razoavelmente os custos da cobrança. O 
nível mínimo exigido antes de ser 
efetuada a distribuição não pode exceder 
de forma significativa o montante mínimo 
mais baixo utilizado por organizações de 
gestão coletiva semelhantes.

Or. en

Justificação

A distribuição de rendimentos pelos titulares de direitos é extremamente desigual, ou seja, um 
número muito elevado de criadores auferem muito pouco. Tal significa que níveis mínimos de 
distribuição mais baixos resultarão numa distribuição mais rápida a um número mais 
elevado de titulares. Simultaneamente, os titulares de rendimentos elevados são incitados a 
fixar níveis mínimos de distribuição demasiado elevados, criando, em alguns casos, 
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distribuições inadequadas. Além disso, o requisito de manutenção de uma distribuição 
mínima baixa incentiva uma distribuição com uma melhor relação custo-eficácia.

Alteração 177
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem 
conceder às sociedades de gestão coletiva 
derrogações da obrigação relativa à 
distribuição e aos pagamentos definida no 
n.º 1, nos casos em que tal se justifique 
em virtude de razões objetivas 
relacionadas, em particular, com a 
comunicação de informações pelos 
usuários, a identificação de direitos e dos 
titulares de direitos ou o cruzamento de 
informações sobre obras e outras 
prestações com os titulares impedirem a 
sociedade de respeitar a periodicidade e o 
prazo previstos no número em causa. 
Nesses casos, as sociedades de gestão 
coletiva devem efetuar a distribuição e os 
pagamentos aos titulares de direitos logo 
que possível.

Or. en

Alteração 178
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se os montantes devidos aos titulares 
não puderem ser distribuídos, após 
cinco anos a contar do final do exercício 
em que ocorreu a cobrança das receitas de 

2. Se os montantes devidos aos titulares 
não puderem ser distribuídos, após 
três anos a contar do final do exercício em 
que ocorreu a cobrança das receitas de 
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direitos, e desde que tenha tomado todas 
as medidas necessárias para identificar e 
localizar os titulares, a sociedade deve 
decidir da utilização dos montantes em 
causa, em conformidade com o artigo 7.º, 
n.º 5, alínea b), sem prejuízo do direito do 
titular de reclamar esses montantes à 
sociedade.

direitos, pelo facto de as organizações de 
gestão coletiva não serem capazes de
identificar e localizar os titulares, os 
montantes devem reverter a favor de um 
fundo constituído e gerido para este efeito 
pelo Estado-Membro no qual os 
montantes foram cobrados. O fundo será 
posteriormente responsável por quaisquer 
reclamações apresentadas por titulares de 
direitos que reapareçam.

Or. en

Justificação

O facto de uma sociedade de gestão coletiva poder guardar os montantes devidos incitaria 
essa sociedade a não efetuar uma busca verdadeiramente diligente dos verdadeiros titulares 
de direitos. A existência de um fundo gerido pelo Estado-Membro pode igualmente ser 
benéfica para a promoção da diversidade cultural. Ver considerando 15-A (novo). Além 
disso, o prazo sugerido de cinco anos é demasiado longo – é muito pouco provável que um 
titular de direitos desaparecido seja encontrado após três ou quatro anos.

Alteração 179
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se os montantes devidos aos titulares 
não puderem ser distribuídos, após 
cinco anos a contar do final do exercício 
em que ocorreu a cobrança das receitas de 
direitos, e desde que tenha tomado todas as 
medidas necessárias para identificar e 
localizar os titulares, a sociedade deve
decidir da utilização dos montantes em 
causa, em conformidade com o artigo 7.º, 
n.º 5, alínea b), sem prejuízo do direito do 
titular de reclamar esses montantes à 
sociedade.

2. Se os montantes devidos aos titulares 
não puderem ser distribuídos, após 
três anos a contar do final do exercício em 
que ocorreu a cobrança das receitas de 
direitos, e desde que a organização tenha 
tomado todas as medidas necessárias para 
identificar e localizar os titulares, caberá 
aos Estados-Membros deliberar sobre a 
melhor forma de atribuir os montantes 
não distribuídos, permitindo até que as 
organizações de gestão coletiva 
distribuam esses montantes pelos seus 
membros.

Or. en
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Alteração 180
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se os montantes devidos aos titulares 
não puderem ser distribuídos, após 
cinco anos a contar do final do exercício 
em que ocorreu a cobrança das receitas de 
direitos, e desde que tenha tomado todas as 
medidas necessárias para identificar e 
localizar os titulares, a sociedade deve 
decidir da utilização dos montantes em 
causa, em conformidade com o artigo 7.º, 
n.º 5, alínea b), sem prejuízo do direito do 
titular de reclamar esses montantes à 
sociedade.

2. Se os montantes devidos aos titulares 
não puderem ser distribuídos, após 
dois anos a contar do final do exercício em 
que ocorreu a cobrança das receitas de 
direitos, e desde que tenha tomado todas as 
medidas necessárias para identificar e 
localizar os titulares, a sociedade deve 
decidir da utilização dos montantes em 
causa, em conformidade com o artigo 7.º, 
n.º 5, alínea b), sem prejuízo do direito do 
titular de reclamar esses montantes à 
sociedade.

Or. de

Alteração 181
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se os montantes devidos aos titulares 
não puderem ser distribuídos, após 
cinco anos a contar do final do exercício 
em que ocorreu a cobrança das receitas de 
direitos, e desde que tenha tomado todas as 
medidas necessárias para identificar e 
localizar os titulares, a sociedade deve 
decidir da utilização dos montantes em 
causa, em conformidade com o artigo 7.º, 
n.º 5, alínea b), sem prejuízo do direito do 
titular de reclamar esses montantes à 
sociedade.

2. Se os montantes devidos aos titulares 
não puderem ser distribuídos, após 
cinco anos a contar do final do exercício 
em que ocorreu a cobrança das receitas de 
direitos, e desde que tenha tomado todas as 
medidas necessárias para identificar e 
localizar os titulares, a sociedade deve 
direcionar esses montantes para o seu 
fundo cultural. Se tal fundo não existir, a 
sociedade de gestão coletiva deve 
reembolsar esses montantes aos usuários.
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Or. en

Alteração 182
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
as sociedades de gestão coletiva não 
discriminam entre os seus membros e
quaisquer titulares de direitos cuja gestão 
asseguram ao abrigo de um acordo de 
representação, particularmente no que diz 
respeito às tarifas aplicáveis, às comissões 
de gestão e às condições de cobrança das 
receitas de direitos e de distribuição dos 
montantes devidos aos titulares.

Os Estados-Membros devem garantir que 
as sociedades de gestão coletiva não 
discriminam quaisquer titulares de direitos 
cuja gestão asseguram ao abrigo de um 
acordo de representação, particularmente 
no que diz respeito às tarifas aplicáveis, às 
comissões de gestão e às condições de 
cobrança das receitas de direitos e de 
distribuição dos montantes devidos aos 
titulares.

Or. en

Alteração 183
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 14 – título

Texto da Comissão Alteração

Deduções e pagamentos em acordos de 
representação

Pagamentos em acordos de representação

Or. en

Alteração 184
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A sociedade de gestão coletiva não deve 
aplicar outras deduções além das 
correspondentes às comissões de gestão, 
às receitas provenientes de direitos que 
gere ao abrigo de um acordo de 
representação com outra sociedade, a 
menos que esta última autorize 
expressamente essas deduções.

Suprimido

Or. en

Alteração 185
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A sociedade de gestão coletiva deve 
distribuir e pagar diligente, regular e 
rigorosamente os montantes devidos a 
outras sociedades.

2. A sociedade de gestão coletiva deve 
oportunamente distribuir e pagar diligente, 
regular e rigorosamente os montantes 
devidos a outras sociedades. A sociedade 
de gestão coletiva deve efetuar a 
distribuição e os pagamentos a outras 
sociedades de gestão coletiva numa base, 
pelo menos, trimestral e no prazo de 12 
meses após as receitas de direitos terem 
sido cobradas.

Or. en

Alteração 186
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem 
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conceder às sociedades de gestão coletiva 
derrogações da obrigação relativa à 
distribuição e aos pagamentos definida no 
n.º 2, nos casos em que tal se justifique 
em virtude de razões objetivas 
relacionadas, em particular, com a 
comunicação de informações pelos 
usuários, a identificação de direitos e dos 
titulares de direitos ou o cruzamento de 
informações sobre obras e outras 
prestações com os titulares impedirem a 
sociedade de respeitar a periodicidade e o 
prazo previstos no número em causa. 
Nesses casos, as sociedades de gestão 
coletiva devem efetuar a distribuição e os 
pagamentos aos titulares de direitos logo 
que possível.

Or. en

Alteração 187
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem zelar 
por que as sociedades de gestão coletiva 
respondam aos pedidos de utilização de 
licenças no prazo de 14 dias consecutivos 
e apresentem uma oferta ao usuário no 
prazo de 60 dias consecutivos a contar da 
data de receção do pedido, na condição de 
a sociedade de gestão coletiva ter recebido 
todas as informações necessárias para a 
apresentação de uma oferta.

Or. de

Alteração 188
Toine Manders
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As tarifas de direitos exclusivos devem 
refletir o valor económico dos direitos 
negociados e do serviço prestado pela 
sociedade de gestão coletiva.

As tarifas de direitos exclusivos e de 
direitos a uma remuneração devem 
refletir o valor económico da utilização
dos direitos negociados e a natureza e o 
âmbito da utilização das obras e de outras 
prestações protegidas, bem como o valor 
económico do serviço prestado pela 
sociedade de gestão coletiva.

Or. en

Alteração 189
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As tarifas de direitos exclusivos devem 
refletir o valor económico dos direitos 
negociados e do serviço prestado pela 
sociedade de gestão coletiva.

As tarifas de direitos exclusivos devem 
refletir adequadamente o valor económico 
dos direitos negociados e do serviço 
prestado pela sociedade de gestão coletiva.

Or. de

Alteração 190
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Na ausência de legislação nacional que 
estabeleça os montantes devidos aos 
titulares de direitos respeitantes a um 
direito de remuneração e a um direito de
compensação, a sociedade deve basear a 

Na ausência de legislação nacional que 
estabeleça os montantes devidos aos 
titulares de direitos respeitantes a um 
direito de compensação, a sociedade deve 
basear a sua determinação dos montantes 
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sua determinação dos montantes devidos 
no valor económico desses direitos no 
comércio.

devidos em critérios não discriminatórios, 
garantindo uma compensação justa pela 
utilização das obras e de outras prestações 
protegidas.

Or. en

Alteração 191
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Na ausência de legislação nacional que 
estabeleça os montantes devidos aos 
titulares de direitos respeitantes a um 
direito de remuneração e a um direito de 
compensação, a sociedade deve basear a 
sua determinação dos montantes devidos 
no valor económico desses direitos no 
comércio.

Na ausência de legislação nacional que 
estabeleça os montantes devidos aos 
titulares de direitos respeitantes a um 
direito de remuneração, a sociedade deve 
basear a sua determinação dos montantes 
devidos no valor económico desses direitos 
no comércio.

Or. de

Alteração 192
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os usuários devem informar as 
organizações de gestão coletiva sobre a 
utilização das obras e de outras 
prestações, num formato acordado e, se 
possível, legível por máquina, 
atempadamente e de forma rigorosa, a fim 
de permitir que as organizações de gestão 
coletiva determinem as taxas aplicáveis e 
distribuam os montantes devidos aos 
titulares de direitos de forma correta e em 
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conformidade com as obrigações 
decorrentes da presente diretiva. Caso os 
usuários não informem as organizações 
de gestão coletiva de uma forma que lhes 
permita efetuar distribuições oportunas e 
corretas pelos titulares de direitos, os 
Estados-Membros devem garantir que as 
organizações de gestão coletiva sejam 
exoneradas das suas obrigações em 
matéria de distribuição de rendimentos 
pelos titulares de direitos previstas na 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 193
Lara Comi, Aldo Patriciello

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A fim de garantir uma distribuição 
de direitos oportuna, justa e transparente, 
as sociedades de gestão coletiva devem 
exigir que os usuários obtenham a 
contabilidade analítica das obras 
utilizadas, de acordo com as normas em 
matéria de informação previstas pelas 
sociedades de gestão coletiva ou vigentes 
no setor, o mais tardar seis meses após a 
utilização da obra musical. 

Or. en

Justificação

As informações fornecidas pelos utilizadores no ambiente digital são solicitadas a fim de 
identificar a utilização de obras protegidas. Na ausência dessa disposição, a distribuição de 
direitos de autor e direitos conexos continuaria a ser prejudicada pela falta de dados, que 
são necessários para garantir uma distribuição proporcionada e analítica da utilização 
efetiva das obras. Os dados são frequentemente fornecidos de forma incompleta e não 
rigorosa. O aumento dos meios e a divulgação de obras protegidas por direitos de autor 
exige que as sociedades de gestão coletiva obtenham dados oportunos e rigorosos por parte 
dos usuários relativamente à sua utilização de obras musicais.
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Alteração 194
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Sempre que esteja em vigor uma 
tarifa geralmente aplicável ou estipulada 
pelo tribunal, os usuários devem pagar 
tarifas de licença ou compensações às 
organizações de gestão coletiva em tempo 
oportuno. Caso os usuários não paguem 
essas tarifas de licença ou compensações 
em tempo oportuno, os Estados-Membros 
devem garantir que as organizações de 
gestão coletiva podem cobrar taxas 
adicionais a esses usuários, a fim de 
cobrir as despesas administrativas 
decorrentes da falta de pagamento 
voluntário de tarifas de licença ou de 
compensações.

Or. en

Alteração 195
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Obrigações dos utilizadores

Os Estados-Membros devem garantir que 
os usuários fornecem às organizações de 
gestão coletiva, gratuitamente, em 
formato eletrónico e para efeitos de uma 
administração eficaz dos direitos, 
informações completas e rigorosas, a fim 
de identificar a utilização de obras e 
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outras prestações, bem como o respetivo 
titular de direitos.

Or. en

Alteração 196
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Relatórios e faturação

1. As sociedades de gestão coletiva devem 
estabelecer procedimentos de 
comunicação com vista a permitir que os 
usuários forneçam as informações 
necessárias a respeito da utilização das 
licenças, incluindo um relatório sobre a 
utilização efetiva das obras, a transmitir à 
sociedade de gestão coletiva com rigor e 
dentro do prazo fixado em conjunto 
relativamente à licença em causa.
2. Os Estados-Membros podem exigir que 
as sociedades de gestão coletiva 
estabelecidas no seu território disponham 
dos procedimentos previstos nos n.ºs 3 a 4.
3. As sociedades de gestão coletiva devem 
estabelecer um procedimento de 
cooperação entre si, que beneficie os seus 
titulares de direitos, membros e usuários. 
A cooperação deve abranger, no mínimo, 
a associação de informações sobre as 
licenças emitidas e a utilização de obras e 
outras prestações protegidas numa base 
de dados comum, uma faturação 
coordenada e conjunta, bem como a 
cobrança de receitas de direitos.
4. O procedimento de cooperação referido 
no n.º 2 deve permitir que as sociedades 
de gestão coletiva coordenem a faturação 
dos usuários de uma forma que garanta 



PE508.268v01-00 86/109 AM\933267PT.doc

PT

que um único usuário recebe uma única 
fatura conjunta em relação aos direitos 
das obras e outras prestações protegidas 
que sejam objeto de licença. A fatura 
única deve ser transparente e identificar 
as sociedades de gestão coletiva em causa, 
as listas de obras e de outras prestações 
protegidas que sejam objeto de licença e 
as correspondentes utilizações efetivas. A 
fatura deve igualmente indicar, no 
mínimo e de forma clara, os montantes 
proporcionais devidos aos titulares de 
direitos e os montantes a utilizar para 
cobrir as comissões de gestão.
5. Os números 2 e 3 não se aplicam à 
gestão coletiva de direitos em linha sobre 
obras musicais, nem à gestão coletiva de 
direitos sobre obras e outras prestações 
numa base multiterritorial.

Or. en

Alteração 197
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
1. As organizações de gestão coletiva 
devem estabelecer procedimentos de 
comunicação proporcionados com vista a 
permitir que os usuários forneçam as 
informações necessárias a respeito da 
utilização das licenças, incluindo um 
relatório sobre a utilização efetiva das 
obras, a transmitir à sociedade de gestão 
coletiva com rigor e dentro do prazo 
fixado em conjunto relativamente à 
licença em causa.
2. As organizações de gestão coletiva 
podem estabelecer um procedimento de 
cooperação que beneficie os seus titulares 
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de direitos, membros e usuários. A 
cooperação pode abranger a associação 
de informações sobre as licenças emitidas 
e a utilização de obras e outras prestações 
protegidas. Neste contexto, os custos e os 
benefícios de uma base de dados comum e 
de uma faturação conjunta exigem uma 
avaliação mais aprofundada.

Or. en

Alteração 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as sociedades de gestão coletiva 
disponibilizam por meios eletrónicos, sem 
demora indevida, as informações a seguir 
indicadas, a pedido de qualquer titular 
cujos direitos representem, sociedade em 
cujo nome giram direitos ao abrigo de um 
acordo de representação ou usuário:

Suprimido

(a) Contratos de licenciamento 
normalizados e tarifas aplicáveis;
(b) Repertório e direitos que gerem e 
Estados-Membros abrangidos;
(c) Lista dos acordos de representação 
que celebraram, incluindo informações 
sobre outras sociedades envolvidas, os 
repertórios representados e o âmbito de 
aplicação territorial desses acordos.

Or. en

Alteração 199
Christian Engström
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as sociedades de gestão coletiva 
disponibilizam por meios eletrónicos, sem 
demora indevida, as informações a seguir 
indicadas, a pedido de qualquer titular 
cujos direitos representem, sociedade em 
cujo nome giram direitos ao abrigo de um 
acordo de representação ou usuário:

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as organizações de gestão coletiva 
disponibilizam ao público, no seu 
respetivo sítio Web, as informações a 
seguir indicadas:

Or. en

Justificação

A disponibilização de informações relativas às tarifas, ao licenciamento de contratos, aos 
repertórios e aos acordos de representação é essencial ao bom funcionamento e à 
transparência do mercado de obras criativas. As informações relativas aos preços e aos 
produtos que se encontram à venda não devem ser disponibilizadas apenas mediante pedido. 
Caso a presente alteração seja aprovada, a lista constante do artigo 18.º, n.º 1, pode ser 
suprimida e aditada ao artigo 19.º, n.º 1.

Alteração 200
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as sociedades de gestão coletiva 
disponibilizam por meios eletrónicos, sem 
demora indevida, as informações a seguir 
indicadas, a pedido de qualquer titular 
cujos direitos representem, sociedade em 
cujo nome giram direitos ao abrigo de um 
acordo de representação ou usuário:

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as sociedades de gestão coletiva 
disponibilizam e publicam por meios 
eletrónicos as informações a seguir 
indicadas:

Or. de
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Alteração 201
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Repertório e direitos que gerem e 
Estados-Membros abrangidos;

(b) Repertórios e direitos que gerem e 
Estados-Membros abrangidos ou, nos 
casos em que o âmbito da atividade da 
sociedade de gestão de coletiva não 
permita determinar o repertório, as 
categorias de obras ou de outras 
prestações que representam, os direitos 
que gerem e Estados-Membros abrangidos;

Or. en

Alteração 202
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além disso, as sociedades de gestão 
coletiva devem disponibilizar, a pedido de 
qualquer titular de direitos ou de 
qualquer sociedade, quaisquer 
informações sobre obras cujos titulares de 
direitos não foram identificados, incluindo, 
se disponíveis, o título da obra, o nome do 
autor, o nome do editor e quaisquer outras 
informações pertinentes disponíveis que 
possam ser necessárias para identificar os 
titulares dos direitos.

2. Além disso, as organizações de gestão 
coletiva devem disponibilizar 
publicamente quaisquer informações sobre 
obras cujos titulares de direitos não foram 
identificados, em conformidade com as 
disposições da Diretiva 2012/28/UE 
relativa a determinadas utilizações 
permitidas de obras órfãs, incluindo, se 
disponíveis, o título da obra, o nome do 
autor, o nome do editor e quaisquer outras 
informações pertinentes disponíveis que 
possam ser necessárias para identificar os 
titulares dos direitos.

Or. en

Justificação

Os titulares de direitos que não sejam membros de uma sociedade de gestão coletiva devem 
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ter a possibilidade de verificar se alguma das suas obras está incluída numa lista como «não 
identificada». Além disso, essa informação é útil tanto para os usuários como para os 
consumidores finais. A diretiva relativa às obras órfãs contém disposições sobre como lidar 
com situações em que os titulares de direitos não possam ser encontrados, pelo que essa 
diretiva deve ser referida por razões de coerência.

Alteração 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além disso, as sociedades de gestão 
coletiva devem disponibilizar, a pedido de 
qualquer titular de direitos ou de qualquer 
sociedade, quaisquer informações sobre 
obras cujos titulares de direitos não foram 
identificados, incluindo, se disponíveis, o 
título da obra, o nome do autor, o nome do 
editor e quaisquer outras informações 
pertinentes disponíveis que possam ser 
necessárias para identificar os titulares dos 
direitos.

2. As sociedades de gestão coletiva devem 
disponibilizar, a pedido de qualquer titular 
de direitos ou de qualquer sociedade, 
quaisquer informações sobre obras cujos 
titulares de direitos não foram 
identificados, incluindo, se disponíveis, o 
título da obra, o nome do autor, o nome do 
editor e quaisquer outras informações 
pertinentes disponíveis que possam ser 
necessárias para identificar os titulares dos 
direitos.

Or. en

Alteração 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as sociedades de gestão coletiva 
tornam públicas as seguintes informações:

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as organizações de gestão coletiva 
disponibilizam, através de um sítio WEB 
de acesso público, pelo menos, as 
seguintes informações:

Or. en
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Alteração 205
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Uma resenha de todas as obras 
musicais e direitos sobre obras musicais 
que se utilizem;

Or. de

Alteração 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Lista dos direitos, categorias de 
direitos ou tipos de obras que tenham sido
voluntariamente excluídos pelos titulares 
do âmbito da gestão coletiva;

Or. en

Alteração 207
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-B) Contratos de licenciamento 
normalizados e tarifas aplicáveis;

Or. en
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Alteração 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea g-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-C) Repertório e direitos que gerem e 
Estados-Membros abrangidos;

Or. en

Alteração 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea g-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-D) Lista dos acordos de representação 
que celebraram, incluindo informações 
sobre outras sociedades envolvidas, os 
repertórios representados e o âmbito de 
aplicação territorial desses acordos.

Or. en

Alteração 210
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem decidir 
que o ponto 1, alíneas a), f) e g) do anexo 
I se não aplicam a sociedades de gestão 
coletiva que, à data do balanço, não 
excedam os limites de dois dos três 

Suprimido



AM\933267PT.doc 93/109 PE508.268v01-00

PT

critérios seguintes:
(a) Total do balanço: 350 000 EUR;
(b) Volume de negócios líquido: 700 000 
EUR;
(c) Número médio de empregados durante 
o exercício: dez.

Or. en

Alteração 211
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem decidir 
que o ponto 1, alíneas a), f) e g) do anexo 
I se não aplicam a sociedades de gestão 
coletiva que, à data do balanço, não 
excedam os limites de dois dos três 
critérios seguintes:

Suprimido

a) Total do balanço: 350 000 EUR,
b) Volume de negócios líquido: 700 000 
EUR,
c) Número médio de empregados durante 
o exercício: dez.

Or. de

Alteração 212
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem decidir 
que o ponto 1, alíneas a), f) e g) do anexo I 

5. O ponto 1, alíneas a), f) e g) do anexo I 
não se aplicam a organizações de gestão 
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se não aplicam a sociedades de gestão 
coletiva que, à data do balanço, não 
excedam os limites de dois dos três 
critérios seguintes:

coletiva que, à data do balanço, não 
excedam os limites de dois dos três 
critérios seguintes:

Or. en

Justificação

Em conformidade com uma melhor regulamentação e com os compromissos assumidos pela 
Comissão, os Estados-Membros podem isentar as microempresas de determinados requisitos 
potencialmente onerosos.

Alteração 213
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as sociedades de gestão coletiva 
estabelecidas nos seus territórios cumprem 
os requisitos estabelecidos no presente 
título ao concederem licenças 
multiterritoriais de direitos em linha sobre 
obras musicais.

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as sociedades de gestão coletiva ativas
nos seus territórios cumprem os requisitos 
estabelecidos no presente título ao 
concederem licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais.

Or. en

Justificação

Para evitar eludir as regras através do estabelecimento fora da UE, a diretiva deve 
aplicar-se a todas as sociedades de gestão coletiva ativas em, pelo menos, um 
Estado-Membro. O presente artigo deve ser coerente com o artigo 2.º.

Alteração 214
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. As sociedades de gestão coletiva que 
concedem licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais 
devem comunicar aos prestadores de 
serviços de música em linha, titulares de 
direitos e outras sociedades, por meios 
eletrónicos, informações atualizadas que 
permitam a identificação do repertório de 
música em linha que representam. Nessas 
informações incluem-se as obras musicais 
representadas, os direitos representados, no 
todo ou em parte, e os Estados-Membros 
representados.

1. As sociedades de gestão coletiva que 
concedem licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais 
devem disponibilizar ao público 
informações atualizadas, a fim de permitir
a identificação do repertório de música em 
linha que representam. Nessas informações 
incluem-se as obras musicais 
representadas, os direitos representados, no 
todo ou em parte, e os Estados-Membros 
representados.

Or. en

Alteração 215
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As sociedades de gestão coletiva podem 
tomar medidas razoáveis para proteger a 
exatidão e a integridade dos dados, o 
controlo da sua reutilização e a proteção 
de dados pessoais e informações 
comercialmente sensíveis.

2. As sociedades de gestão coletiva podem 
tomar medidas razoáveis para proteger a 
exatidão e a integridade dos dados e a 
proteção de dados pessoais e, quando 
necessário, informações comercialmente 
sensíveis.

Or. en

Justificação

As sociedades de gestão coletiva não devem ter poderes para limitar a «reutilização» de 
informações, que é um importante direito humano fundamental.

Alteração 216
Sabine Verheyen
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Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
promover e incentivar as organizações de 
gestão coletiva e os operadores comerciais 
a criarem uma Base de Dados do 
Repertório Mundial rigorosa, abrangente 
e atualizada, a fim de facilitar o 
licenciamento multiterritorial e de 
repertórios múltiplos. 

Or. en

Alteração 217
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As sociedades de gestão coletiva que 
concedem licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais 
devem dispor de procedimentos que 
permitam aos titulares de direitos e a outras 
sociedades oporem-se ao conteúdo dos 
dados referidos no artigo 22.º, n.º 2, ou às 
informações comunicadas nos termos do 
artigo 23.º, sempre que esses titulares e
sociedades, com base em provas razoáveis, 
creiam que os dados ou as informações são 
inexatos no que se refere aos seus direitos 
em linha sobre obras musicais. Se as 
reclamações forem suficientemente 
fundamentadas, as sociedades devem 
assegurar que os dados ou as informações 
são corrigidas sem demora injustificada.

1. As sociedades de gestão coletiva que 
concedem licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais 
devem dispor de procedimentos que 
permitam aos titulares de direitos, a outras 
sociedades e aos usuários oporem-se ao 
conteúdo dos dados referidos no artigo 
22.º, n.º 2, ou às informações comunicadas 
nos termos do artigo 23.º, sempre que esses 
titulares, sociedades e usuários, com base 
em provas razoáveis, creiam que os dados 
ou as informações são inexatos no que se 
refere aos seus direitos em linha sobre 
obras musicais. Se as reclamações forem 
suficientemente fundamentadas, as 
sociedades devem assegurar que os dados 
ou as informações são corrigidas sem 
demora injustificada.

Or. en
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Justificação

É do interesse legítimo dos usuários que a informação mantida pela organização de gestão 
coletiva seja rigorosa.

Alteração 218
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Na medida do possível, e apenas se 
os custos e os benefícios de uma faturação 
conjunta tiverem sido avaliados, para 
efeitos dos n.ºs 3 e 4, a organização de 
gestão coletiva pode estabelecer um 
procedimento de cooperação com outras 
organizações de gestão coletiva, a fim de 
garantir que os prestadores de serviços de 
música em linha recebam uma única 
fatura conjunta, como previsto no artigo 
15.º-A.

Or. en

Alteração 219
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer acordo de representação entre 
sociedades de gestão coletiva pelo qual 
uma sociedade mandata outra para 
conceder licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais do 
seu próprio repertório de música tem 
natureza não exclusiva. As sociedades 
mandatadas devem gerir esses direitos em 
linha em termos não discriminatórios.

1. A fim de permitir a agregação de uma 
multiplicidade de repertórios e a 
concessão de licenças de repertórios 
múltiplos e multiterritoriais, as sociedades 
de gestão coletiva devem ter a 
possibilidade de concluir acordos de 
representação com outras sociedades de 
gestão coletiva em prol da coordenação e 
da eficiência de tais licenças em 
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condições de igualdade e em termos não 
discriminatórios. Qualquer acordo de 
representação entre sociedades de gestão 
coletiva pelo qual uma sociedade mandata 
outra para conceder licenças 
multiterritoriais de direitos em linha sobre 
obras musicais do seu próprio repertório de 
música deve manter a capacidade de a 
sociedade mandante mandatar outra 
sociedade.

Or. en

Alteração 220
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer acordo de representação entre 
sociedades de gestão coletiva pelo qual 
uma sociedade mandata outra para 
conceder licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais do 
seu próprio repertório de música tem 
natureza não exclusiva. As sociedades 
mandatadas devem gerir esses direitos em 
linha em termos não discriminatórios.

1. Qualquer acordo de representação entre 
organizações de gestão coletiva pelo qual 
uma organização mandata outra para 
conceder licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais do 
seu próprio repertório de música tem 
natureza não exclusiva. Tal não exclui o 
direito de as organizações de gestão 
coletiva relevantes confiarem a um 
número limitado de outras organizações 
de gestão coletiva ou associações de 
direitos em linha a concessão de licenças 
multiterritoriais de direitos em linha sobre 
obras do seu próprio repertório musical, 
bem como de participarem num número 
limitado de associações de direitos em 
linha.

Or. en

Alteração 221
Wim van de Camp
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Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer acordo de representação entre 
sociedades de gestão coletiva pelo qual 
uma sociedade mandata outra para 
conceder licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais do 
seu próprio repertório de música tem 
natureza não exclusiva. As sociedades 
mandatadas devem gerir esses direitos em 
linha em termos não discriminatórios.

1. Qualquer acordo de representação entre 
organizações de gestão coletiva pelo qual 
uma organização mandata outra para 
conceder licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais do 
seu próprio repertório de música mantém a 
capacidade de a organização mandante 
mandatar outra organização.

Or. en

Justificação

A sociedade mandante deve manter o direito (que não tem caráter exclusivo) de mandatar 
outra sociedade para gerir o seu repertório. Este é um aspeto que deve ser clarificado.

Alteração 222
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de permitir a agregação de 
repertórios com vista à concessão de 
licenças de repertórios múltiplos e 
multiterritoriais a territórios definidos, as 
organizações de gestão coletiva devem ter 
a possibilidade de concluir acordos de 
representação com outras organizações de 
gestão coletiva, limitadas a territórios 
específicos, em condições de igualdade e 
em termos não discriminatórios.

Or. en

Justificação

É importante indicar a possibilidade de as organizações de gestão coletiva concluírem 
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acordos relativos a territórios específicos em vez de indicar apenas a obrigação de concluir 
acordos respeitantes à totalidade do território europeu.

Alteração 223
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As organizações de gestão coletiva 
mandatadas devem gerir esses direitos em 
linha em termos não discriminatórios.

Or. en

Alteração 224
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem 
promover e incentivar a cooperação entre 
organizações de gestão coletiva nos 
domínios da gestão, administração e 
licenciamento de direitos.

Or. en

Alteração 225
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 28 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os Estados-Membros devem garantir 
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que as organizações de gestão coletiva 
mantêm o direito de estabelecer de 
maneira autónoma as condições em que 
autorizam a utilização do seu repertório, 
nomeadamente no que se refere às tarifas.

Or. en

Alteração 226
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Os Estados-Membros devem garantir 
que os acordos de representação e as 
associações de direitos em linha, os 
intercâmbios de informações, bem como 
outras formas de cooperação entre 
organizações de gestão coletiva para 
efeitos de concessão e administração de 
licenças multiterritoriais e de repertórios 
múltiplos e/ou para efeitos do 
estabelecimento de tarifas acordadas 
mutuamente e de condições para a 
aplicação das mesmas estejam isentos da 
aplicação de disposições em matéria de 
direito da concorrência que proíbem 
acordos e práticas concertadas que visem 
ou tenham como efeito a restrição da 
concorrência. 

Or. en

Alteração 227
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. A organização de gestão coletiva 
mandante pode decidir limitar o mandato 
concedido a outras organizações de gestão 
coletiva à representação do seu próprio 
repertório em determinados territórios 
específicos.

Or. en

Justificação

Para que as organizações de gestão coletiva mantenham uma certa flexibilidade, é 
importante que os acordos de representação tenham margem para uma seleção de territórios 
em vez de considerarem a totalidade da UE como única opção territorial.

Alteração 228
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros devem 
promover, nas mesmas condições, se for 
caso disso, a cooperação entre 
organizações de gestão coletiva nos 
domínios da gestão, administração e 
licenciamento de direitos, bem como criar 
o quadro jurídico para o seu início e 
funcionamento a nível transfronteiras.

Or. en

Justificação

É importante que os Estados-Membros tenham a obrigação de adotar legislação nacional 
com vista a facilitar o licenciamento transfronteiras, uma vez que algumas das disposições 
existentes a nível nacional dificultam esse objetivo.

Alteração 229
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
promover, nas mesmas condições, se for 
caso disso, a cooperação entre sociedades 
de gestão coletiva nos domínios da gestão, 
administração e licenciamento de direitos, 
bem como criar o quadro jurídico para o 
seu início e funcionamento a nível 
transfronteiras.

Or. en

Alteração 230
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A sociedade de gestão coletiva requerida 
que decida não aceitar o pedido referido 
no n.º 1 deve informar, por escrito, a 
sociedade de gestão coletiva requerente da 
sua decisão e das razões que a motivaram. 

Or. en

Alteração 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A comissão de gestão pelo serviço prestado 
pela sociedade requerida à sociedade 
requerente não deve exceder os custos em 

A comissão de gestão pelo serviço prestado 
pela sociedade requerida à sociedade 
requerente não deve exceder os custos em 
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que a sociedade requerida incorreu na 
gestão do repertório da sociedade 
requerente e uma margem de lucro 
razoável.

que a sociedade requerida incorreu na 
gestão do repertório da sociedade 
requerente.

Or. en

Alteração 232
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A sociedade de gestão coletiva 
requerida deve estar obrigada a 
representar ativamente os direitos da 
organização de gestão coletiva requerente, 
em condições de igualdade e da mesma 
forma não discriminatória como 
representa o seu próprio repertório ao 
conceder ou oferecer licenças 
multiterritoriais.

Or. en

Justificação

O cumprimento dessa obrigação depreende que os repertórios sejam tratados em condições 
de igualdade e que seja cobrada aos usuários desses repertórios agregados a mesma tarifa.

Alteração 233
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A organização de gestão coletiva 
requerida, nos seus contactos com os 
usuários, deve licenciar o repertório da 
organização de gestão coletiva requerente 
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em condições semelhantes às do seu 
próprio repertório e não deve excluir do 
repertório licenciado o repertório dessa 
organização sem o consentimento da 
mesma.

Or. en

Justificação

Quando se prevê uma obrigação de introdução, deve prever-se igualmente uma obrigação de 
execução, uma vez que esta é a única forma de garantir a inclusão do repertório nos 
contratos de licenciamento.

Alteração 234
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Caso o pedido da organização de 
gestão coletiva requerente quanto à 
representação dos seus direitos em 
conformidade com o artigo 28.º seja 
recusado por todas as organizações de 
gestão coletiva requeridas que estejam em 
conformidade com o título III da presente 
diretiva, a organização de gestão coletiva 
requerente pode oferecer ou conceder 
licenças multiterritoriais de direitos em 
linha sobre obras do seu próprio 
repertório em territórios explicitamente 
autorizados pelos seus membros e/ou por 
outras organizações de gestão coletiva.

Or. en

Justificação

Não existe um verdadeiro incentivo para que as organizações de gestão coletiva que estejam 
em conformidade com o título III se agreguem com outras organizações, uma vez que essa 
medida levaria ao aumento dos encargos e das despesas a administrativas. 
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Alteração 235
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As sociedades de gestão coletiva 
requeridas e requerentes podem chegar a 
acordo quanto a uma dedução adicional à 
comissão de gestão, para fins sociais, 
culturais e educativos.

Or. en

Alteração 236
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Os artigos 18.º, n.º 1, alíneas a) e c), 22.º, 
23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 32.º e 36.º 
aplicam-se igualmente às entidades detidas, 
no todo ou em parte, por uma sociedade de 
gestão coletiva, que proponham ou 
concedam licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais.

Os artigos 18.º, n.º 1, alínea c), 19.º, n.º 1, 
alínea f-A), 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 
27.º, 28.º, 29.º, 32.º e 36.º aplicam-se 
igualmente às entidades detidas, no todo ou 
em parte, por uma sociedade de gestão 
coletiva, que proponham ou concedam 
licenças multiterritoriais de direitos em 
linha sobre obras musicais.

Or. en

Alteração 237
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 31 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os artigos 28.º e 29.º não devem ser 
aplicáveis caso essa entidade conceda ou 
se proponha conceder licenças 
multiterritoriais de direitos em linha sobre 
obras musicais de um titular de direitos 
individual ou apenas agregue direitos 
sobre as mesmas obras para poder 
conceder licenças conjuntas de direitos 
sobre essas obras para a sua reprodução e 
comunicação ao público.

Or. en

Alteração 238
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Os requisitos do presente título não são 
aplicáveis às sociedades de gestão coletiva 
que concedam, com base na agregação 
voluntária dos direitos necessários, em 
conformidade com as normas de 
concorrência dos artigos 101.º e 102.º do 
TFUE, uma licença multiterritorial de 
direitos em linha sobre obras musicais 
requerida por uma entidade emissora para 
transmitir ou disponibilizar ao público os 
seus programas de rádio ou de televisão em 
simultâneo com ou após a primeira 
difusão em linha, assim como qualquer 
material em linha produzido pela entidade 
emissora que seja acessório à emissão 
inicial do seu programa de rádio ou de 
televisão.

Os requisitos do presente título não são 
aplicáveis às sociedades de gestão coletiva 
que concedam, com base na agregação 
voluntária dos direitos necessários, em 
conformidade com as normas de 
concorrência dos artigos 101.º e 102.º do 
TFUE, uma licença de direitos em linha 
sobre obras musicais requerida por uma 
entidade emissora para transmitir os seus 
programas de rádio ou de televisão, assim 
como qualquer oferta em linha.

Or. de
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Alteração 239
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as sociedades de gestão coletiva 
disponibilizam aos seus membros e 
titulares de direitos procedimentos eficazes 
e oportunos para reclamações e resolução 
de litígios, particularmente no que se refere 
à autorização para a gestão, revogação ou 
retirada de direitos, condições de filiação, 
cobrança de montantes devidos aos 
titulares, deduções e distribuições.

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as organizações de gestão coletiva 
disponibilizam aos seus membros e 
titulares de direitos procedimentos eficazes 
e oportunos para reclamações e resolução 
de litígios, particularmente no que se refere 
à autorização para a gestão, revogação ou 
retirada de direitos, condições de filiação, 
cobrança de montantes devidos aos 
titulares, deduções e distribuições. Os 
procedimentos para reclamações e 
resolução de litígios devem ser 
independentes.

Or. en

Alteração 240
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 35 – título

Texto da Comissão Alteração

Resolução de litígios com usuários (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 241
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os litígios entre sociedades de gestão 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os litígios entre sociedades de gestão 
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coletiva e usuários sobre condições de 
licenciamento vigentes e propostas, tarifas 
e qualquer recusa de concessão de uma 
licença podem ser submetidos a um 
tribunal e, se adequado, a uma entidade de 
resolução de litígios independente e 
imparcial.

coletiva e usuários sobre condições de 
licenciamento vigentes e propostas, tarifas 
e qualquer recusa de concessão de uma 
licença podem ser submetidos a uma 
entidade de resolução de litígios 
independente e imparcial.

Or. en

Justificação

Os usuários devem ter igualmente acesso a mecanismos de resolução de litígios. O direito de 
recorrer igualmente (ou em alternativa) ao tribunal é referido no n.º 2, pelo que não é 
necessário referi-lo novamente.

Alteração 242
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes referidas 
no artigo 39.º acompanham de forma 
contínua o cumprimento dos requisitos 
estabelecidos no título III da presente 
diretiva pelas sociedades de gestão coletiva 
estabelecidas no seu território ao 
concederem licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes referidas 
no artigo 39.º acompanham de forma 
contínua o cumprimento dos requisitos 
estabelecidos no título III da presente 
diretiva pelas sociedades de gestão coletiva 
ativas no seu território ao concederem 
licenças multiterritoriais de direitos em 
linha sobre obras musicais.

Or. en

Justificação

Coerência com a definição do artigo 2.º.


