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Amendamentul 56
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Diseminarea de conținut protejat prin 
drepturi de autor și drepturi conexe, 
precum și a serviciilor aferente, inclusiv 
cărți, producții audiovizuale și înregistrări 
muzicale necesită acordarea de licențe de 
către diferiți titulari ai drepturilor de autor 
și ai drepturilor conexe, cum ar fi autorii, 
artiștii interpreți sau executanți, 
producătorii și editorii. Alegerea între 
gestionarea individuală sau colectivă a 
drepturilor le revine, în mod normal, 
titularilor acestor drepturi. Gestionarea
drepturilor de autor și a drepturilor conexe 
include acordarea de licențe utilizatorilor, 
auditarea entităților care primesc licențe și 
monitorizarea utilizării drepturilor, 
asigurarea respectării drepturilor de autor și
a drepturilor conexe, colectarea de venituri 
generate de exploatarea drepturilor și 
distribuția sumelor cuvenite titularilor de 
drepturi. Societățile de gestiune colectivă 
fac posibilă remunerarea titularilor de 
drepturi pentru utilizări în cazul cărora 
aceștia nu ar fi în măsură să asigure 
controlul sau respectarea drepturilor, 
inclusiv pe piețele din străinătate. În plus, 
aceste societăți joacă un rol social și 
cultural important în calitate de promotori 
ai diversității expresiilor culturale, 
permițând accesul pe piață al repertoriilor 
mai mici și mai puțin populare. 
Articolul 167 din Tratatul privind 
Funcționarea Uniunii Europene prevede 
obligația Uniunii de a ține seama de 
aspectele culturale în acțiunile 
întreprinse, în special pentru a respecta și 
a promova diversitatea culturilor sale.

(2) Diseminarea de conținut protejat prin 
drepturi de autor și drepturi conexe, 
precum și a serviciilor aferente, inclusiv 
cărți, producții audiovizuale și înregistrări 
muzicale necesită acordarea de licențe de 
către diferiți titulari ai drepturilor de autor 
și ai drepturilor conexe, cum ar fi autorii, 
artiștii interpreți sau executanți, 
producătorii și editorii. Alegerea între 
gestiunea individuală sau colectivă a 
drepturilor le revine, în mod normal, 
titularilor acestor drepturi. Gestiunea
drepturilor de autor și a drepturilor conexe 
include acordarea de licențe utilizatorilor, 
auditarea entităților care primesc licențe și 
monitorizarea utilizării drepturilor, 
asigurarea respectării drepturilor de autor și 
a drepturilor conexe, colectarea de venituri 
generate de exploatarea drepturilor și 
distribuția sumelor cuvenite titularilor de 
drepturi. Societățile de gestiune colectivă 
fac posibilă remunerarea titularilor de 
drepturi pentru utilizări în cazul cărora 
aceștia nu ar fi în măsură să asigure 
controlul sau respectarea drepturilor, 
inclusiv pe piețele din străinătate. În plus, 
aceste societăți joacă un rol social și 
cultural important în calitate de promotori 
ai diversității expresiilor culturale, 
permițând accesul pe piață al repertoriilor 
mai mici și mai puțin populare.

Or. en
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Amendamentul 57
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Serviciile organizațiilor de gestiune 
colectivă pentru titularii de drepturi și 
utilizatori sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și menținerea scenei culturale 
din Europa și pentru creșterea industriilor 
creative diverse din punct de vedere 
cultural. Organizațiile de gestiune 
colectivă a drepturilor susțin creatorii 
prin dezvoltarea de activități sociale și 
culturale importante, prin asigurarea 
accesului pe piață al repertoriilor 
solicitante sau mai puțin populare și al 
artiștilor noi.

Or. en

Amendamentul 58
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolul 167 din Tratatul privind 
Funcționarea Uniunii Europene prevede 
obligația Uniunii de a ține seama de 
aspectele culturale în acțiunile 
întreprinse, în special pentru a respecta și 
a promova diversitatea culturilor sale. De 
aici rezultă că statele membre ar trebui să 
conserve, să respecte și să promoveze 
diversitatea culturală. Organizațiile de 
gestiune colectivă au și continuă să aibă 
un rol important ca promotori ai 
diversității expresiei culturale, atât prin 
permiterea accesului pe piață al 
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repertoriilor mai mici și mai puțin 
populare, cât și prin prestarea de servicii 
sociale, culturale și educaționale în 
beneficiul titularilor de drepturi și al 
publicului.

Or. en

Amendamentul 59
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă își au sediul în Uniune, 
societățile de gestiune colectivă trebuie să 
respecte, în calitate de prestatori de 
servicii, dispozițiile naționale adoptate în 
temeiul Directivei 2006/123/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 decembrie 2006 privind serviciile 
în cadrul pieței interne, care vizează 
crearea unui cadru juridic pentru 
asigurarea libertății de stabilire și a 
liberei circulații a serviciilor între statele 
membre. Aceasta implică necesitatea ca 
societățile de gestiune colectivă să fie 
libere să presteze servicii transfrontaliere, 
să reprezinte titulari de drepturi rezidenți 
sau stabiliți în alte state membre sau să 
acorde licențe utilizatorilor rezidenți sau 
stabiliți în alte state membre.

eliminat

Or. en

Amendamentul 60
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă își au sediul în Uniune, 
societățile de gestiune colectivă trebuie să 
respecte, în calitate de prestatori de 
servicii, dispozițiile naționale adoptate în 
temeiul Directivei 2006/123/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 decembrie 2006 privind serviciile 
în cadrul pieței interne, care vizează 
crearea unui cadru juridic pentru 
asigurarea libertății de stabilire și a 
liberei circulații a serviciilor între statele 
membre. Aceasta implică necesitatea ca 
societățile de gestiune colectivă să fie 
libere să presteze servicii transfrontaliere, 
să reprezinte titulari de drepturi rezidenți 
sau stabiliți în alte state membre sau să 
acorde licențe utilizatorilor rezidenți sau 
stabiliți în alte state membre.

eliminat

Or. de

Amendamentul 61
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă își au sediul în Uniune, societățile 
de gestiune colectivă trebuie să respecte, în 
calitate de prestatori de servicii, dispozițiile 
naționale adoptate în temeiul Directivei 
2006/123/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind serviciile în cadrul pieței interne, 
care vizează crearea unui cadru juridic 
pentru asigurarea libertății de stabilire și a 
liberei circulații a serviciilor între statele 
membre. Aceasta implică necesitatea ca 
societățile de gestiune colectivă să fie 
libere să presteze servicii transfrontaliere, 
să reprezinte titulari de drepturi rezidenți 

(3) Dacă își au sediul în Uniune, societățile 
de gestiune colectivă trebuie să respecte, în 
calitate de prestatori de servicii, dispozițiile 
naționale adoptate în temeiul Directivei 
2006/123/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind serviciile în cadrul pieței interne, 
care vizează crearea unui cadru juridic 
pentru asigurarea libertății de stabilire și a 
liberei circulații a serviciilor între statele 
membre. Aceasta implică necesitatea ca 
societățile de gestiune colectivă să fie în 
măsură să presteze servicii 
transfrontaliere, să reprezinte titulari de 
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sau stabiliți în alte state membre sau să 
acorde licențe utilizatorilor rezidenți sau 
stabiliți în alte state membre.

drepturi rezidenți sau stabiliți în alte state 
membre sau să acorde licențe utilizatorilor 
rezidenți sau stabiliți în alte state membre.

Or. en

Justificare

Va fi în continuare posibil pentru autoritățile statelor membre să aprobe societățile de 
gestiune colectivă înainte ca acestea să poată funcționa.

Amendamentul 62
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă reglementează 
nivelul minim necesar pentru 
concretizarea libertății de a presta servicii 
în cadrul pieței interne. Ea nu intervine în
măsurile pe care statele membre le adoptă 
în conformitate cu dreptul comunitar 
pentru a proteja sau promova diversitatea 
culturală și lingvistică, precum și 
obiectivele de politică socială în favoarea 
artiștilor. Conceptul de „motive 
imperative de interes general” la care se 
face referire în anumite dispoziții din 
prezenta directivă a fost elaborat de către 
Curtea de Justiție în jurisprudența sa în 
legătură cu articolele 43 și 49 din TFUE 
și ar putea evolua în continuare. Acesta 
cuprinde cel puțin următoarele motive, 
relevante pentru prezenta directivă: 
obiective de politică socială, protejarea 
beneficiarilor serviciilor, obiective de 
politică culturală, promovarea limbii 
naționale, conservarea patrimoniului 
istoric și cultural.

Or. de
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Amendamentul 63
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Există diferențe semnificative în 
materie de norme naționale care 
reglementează funcționarea societăților de 
gestiune colectivă, în special în ceea ce 
privește transparența acestora și 
responsabilitatea față de membrii și titularii 
lor de drepturi. Dincolo de dificultățile cu 
care se confruntă titularii de drepturi din 
străinătate în exercitarea drepturilor lor și 
de calitatea gestiunii veniturilor colectate, 
care este de prea multe ori una scăzută, 
problemele legate de funcționarea 
societăților de gestiune colectivă conduc la 
exploatarea ineficientă a drepturilor de 
autor și a drepturilor conexe la nivelul 
pieței interne, în detrimentul deopotrivă al 
membrilor societăților de gestiune 
colectivă, al titularilor de drepturi și al 
utilizatorilor. Aceste dificultăți nu apar în 
cazul prestatorilor independenți de 
servicii de gestionare a drepturilor care 
gestionează aceste drepturi în calitate de 
agenți ai titularilor drepturilor respective 
în condiții comerciale fără ca titularii de 
drepturi să exercite drepturi de membru.

(4) Există diferențe semnificative în 
materie de norme naționale care 
reglementează funcționarea societăților de 
gestiune colectivă, în special în ceea ce 
privește transparența acestora și 
responsabilitatea față de membrii și titularii 
lor de drepturi. Dincolo de dificultățile cu 
care se confruntă titularii de drepturi din 
străinătate în exercitarea drepturilor lor și 
de calitatea gestiunii veniturilor colectate, 
care este de prea multe ori una scăzută, 
problemele legate de funcționarea 
societăților de gestiune colectivă conduc la 
exploatarea ineficientă a drepturilor de 
autor și a drepturilor conexe la nivelul 
pieței interne, în detrimentul deopotrivă al 
membrilor societăților de gestiune 
colectivă, al titularilor de drepturi și al 
utilizatorilor.

Or. en

Amendamentul 64
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Există diferențe semnificative în 
materie de norme naționale care 

(4) Există diferențe semnificative în 
materie de norme naționale care 
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reglementează funcționarea societăților de 
gestiune colectivă, în special în ceea ce 
privește transparența acestora și 
responsabilitatea față de membrii și titularii 
lor de drepturi. Dincolo de dificultățile cu 
care se confruntă titularii de drepturi din 
străinătate în exercitarea drepturilor lor și 
de calitatea gestiunii veniturilor colectate, 
care este de prea multe ori una scăzută, 
problemele legate de funcționarea 
societăților de gestiune colectivă conduc la 
exploatarea ineficientă a drepturilor de 
autor și a drepturilor conexe la nivelul 
pieței interne, în detrimentul deopotrivă al 
membrilor societăților de gestiune 
colectivă, al titularilor de drepturi și al 
utilizatorilor. Aceste dificultăți nu apar în 
cazul prestatorilor independenți de servicii 
de gestionare a drepturilor care gestionează 
aceste drepturi în calitate de agenți ai 
titularilor drepturilor respective în condiții 
comerciale fără ca titularii de drepturi să 
exercite drepturi de membru.

reglementează funcționarea societăților de 
gestiune colectivă, în special în ceea ce 
privește transparența acestora și 
responsabilitatea față de membrii și titularii 
lor de drepturi. Dincolo de dificultățile cu 
care se confruntă titularii de drepturi din 
străinătate în exercitarea drepturilor lor și 
de calitatea gestiunii veniturilor colectate, 
care este de prea multe ori una scăzută, 
problemele legate de funcționarea 
societăților de gestiune colectivă conduc la 
exploatarea ineficientă a drepturilor de 
autor și a drepturilor conexe la nivelul 
pieței interne, în detrimentul deopotrivă al 
membrilor societăților de gestiune 
colectivă, al titularilor de drepturi și al 
utilizatorilor. Aceste dificultăți nu apar în 
cazul prestatorilor independenți de servicii 
de gestiune a drepturilor care gestionează 
aceste drepturi în calitate de agenți ai 
titularilor drepturilor respective în condiții 
comerciale fără ca titularii de drepturi să 
exercite drepturi de membru, cu condiția 
să nu fie în concurență directă cu 
societățile de gestiune colectivă în 
domeniile colectării și distribuției sumelor 
către titularii de drepturi. În astfel de 
cazuri, criteriile proprietății și controlului 
de către membri nu sunt relevante.

Or. en

Amendamentul 65
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a garanta că deținătorii de 
drepturi de autor și drepturi conexe pot 
beneficia pe deplin de piața internă atunci 
când drepturile lor sunt gestionate în mod 
colectiv și că libertatea lor de a-și exercita 
drepturile nu este afectată în mod 

eliminat
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nejustificat, este necesar să se prevadă 
includerea unor garanții adecvate în 
statutul societăților de gestiune colectivă. 
În plus, în conformitate cu Directiva 
2006/123/CE, societățile de gestiune 
colectivă nu trebuie să facă discriminări 
directe sau indirecte între titularii de 
drepturi din motive de naționalitate, loc de 
rezidență sau loc de stabilire, atunci când 
prestează servicii de gestionare.

Or. en

Amendamentul 66
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a garanta că deținătorii de
drepturi de autor și drepturi conexe pot 
beneficia pe deplin de piața internă atunci 
când drepturile lor sunt gestionate în mod 
colectiv și că libertatea lor de a-și exercita 
drepturile nu este afectată în mod 
nejustificat, este necesar să se prevadă 
includerea unor garanții adecvate în 
statutul societăților de gestiune colectivă. 
În plus, în conformitate cu Directiva 
2006/123/CE, societățile de gestiune 
colectivă nu trebuie să facă discriminări 
directe sau indirecte între titularii de 
drepturi din motive de naționalitate, loc de 
rezidență sau loc de stabilire, atunci când 
prestează servicii de gestionare.

(8) Pentru a garanta că titularii de drepturi 
de autor și drepturi conexe pot beneficia pe 
deplin de piața internă atunci când 
drepturile lor sunt gestionate în mod 
colectiv și că libertatea lor de a-și exercita 
drepturile nu este afectată sub nicio formă, 
este necesar să se prevadă includerea unor 
garanții adecvate în statutul societăților de 
gestiune colectivă. În plus, în conformitate 
cu Directiva 2006/123/CE, societățile de 
gestiune colectivă nu fac discriminări 
directe sau indirecte între titularii de 
drepturi din motive de naționalitate, loc de 
rezidență sau loc de stabilire, atunci când 
prestează servicii de gestiune. Se evită 
orice discriminare directă sau indirectă 
bazată pe licențele anterioare, 
dimensiunea repertoriului sau cifrele de 
afaceri prognozate.

Or. de

Justificare

Trebuie evitată orice formă de discriminare directă sau indirectă.



AM\933267RO.doc 11/111 PE508.268v01-00

RO

Amendamentul 67
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Libertatea de a presta și a de beneficia 
de servicii de gestiune colectivă 
transfrontaliere implică posibilitatea ca 
titularii de drepturi să aleagă în mod liber 
societatea de gestiune colectivă care să le 
gestioneze drepturile, cum ar fi drepturile 
de interpretare în public sau de 
radiodifuziune, sau categoriile de drepturi, 
cum ar fi comunicarea interactivă cu 
publicul, cu condiția ca societatea de 
gestiune colectivă să gestioneze deja astfel 
de drepturi sau categorii de drepturi. 
Aceasta implică posibilitatea ca titularii de 
drepturi să își poată retrage cu ușurință 
drepturile sau categoriile de drepturi dintr-
o societate de gestiune colectivă și să le 
încredințeze sau să le transfere integral sau 
parțial unei alte societăți de gestiune 
colectivă sau unei alte entități, indiferent de 
statul membru de rezidență sau de 
naționalitatea societății de gestiune 
colectivă sau a deținătorului de drepturi. 
Societățile de gestiune colectivă care 
gestionează diverse tipuri de opere și alte 
obiecte protejate, cum ar fi opere literare, 
muzicale sau fotografice, trebuie să le 
acorde, de asemenea, această flexibilitate 
titularilor de drepturi în ceea ce privește 
gestionarea diverselor tipuri de opere și a 
altor obiecte protejate. Societățile de 
gestiune colectivă trebuie să informeze 
titularii de drepturi în privința acestei 
alegeri și să le permită acestora să o 
exercite cât mai ușor cu putință. În fine, 
prezenta directivă nu trebuie să aducă 
atingere posibilității titularilor de drepturi 
de a-și gestiona drepturile individual, 
inclusiv pentru utilizări necomerciale.

(9) Libertatea de a presta și a de beneficia 
de servicii de gestiune colectivă 
transfrontaliere implică posibilitatea ca 
titularii de drepturi să aleagă în mod liber 
societatea de gestiune colectivă care să le 
gestioneze drepturile, cum ar fi drepturile 
de interpretare în public sau de 
radiodifuziune, sau categoriile de drepturi, 
cum ar fi comunicarea interactivă cu 
publicul, cu condiția ca societatea de 
gestiune colectivă să gestioneze deja astfel 
de drepturi sau categorii de drepturi. 
Aceasta implică posibilitatea ca titularii de 
drepturi să își poată retrage cu ușurință 
drepturile sau categoriile de drepturi dintr-
o societate de gestiune colectivă și să le 
încredințeze sau să le transfere integral sau 
parțial unei alte societăți de gestiune 
colectivă sau unei alte entități, indiferent de 
statul membru de rezidență sau de 
naționalitatea societății de gestiune 
colectivă sau a titularului de drepturi. 
Societățile de gestiune colectivă care 
gestionează diverse tipuri de opere și alte 
obiecte protejate, cum ar fi opere literare, 
muzicale sau fotografice, ar trebui să le 
acorde, de asemenea, această flexibilitate 
titularilor de drepturi în ceea ce privește 
gestiunea diverselor tipuri de opere și a 
altor obiecte protejate. Societățile de 
gestiune colectivă ar trebui să informeze 
titularii de drepturi în privința acestei 
alegeri și să le permită acestora să o 
exercite cât mai ușor cu putință. În fine, 
prezenta directivă ar trebui să protejeze și 
să consolideze posibilitatea titularilor de 
drepturi de a-și gestiona drepturile 
individual, inclusiv pentru utilizări 
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necomerciale.

Or. de

Justificare

Directiva ar trebui să contribuie la o consolidare a protecției.

Amendamentul 68
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Exercitarea individuală a drepturilor 
economice exclusive, cum este adesea 
cazul sectorului audiovizualului, este, de 
asemenea, coerentă cu obiectivele pieței 
interne, întrucât consolidează drepturile 
de exploatare ale producătorului și reduce 
astfel potențialul de fragmentare.

Or. en

Amendamentul 69
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Punerea în aplicare a dispozițiilor 
directivei trebuie să țină cont de 
caracterul specific al fiecărui sector. În 
special, directiva trebuie să țină cont de 
faptul că, în sectorul audiovizualului, 
caracterizat în general de o relație 
dezechilibrată între autori și producători, 
gestiunea colectivă este mijlocul 
privilegiat de a garanta autorilor o 
remunerare echitabilă. În consecință, 
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societățile de gestiune colectivă care 
gestionează drepturile autorilor în 
domeniul audiovizualului trebuie să poată 
prevedea o autorizare grupată de gestiune 
drepturilor fără a face distincție între 
categorii. Ele trebuie, de asemenea, să fie 
autorizate să încadreze condițiile de 
retragere ale autorilor în măsura în care 
acest lucru se dovedește a fi necesar 
pentru a garanta misiunea lor de punere 
în comun a costurilor de gestiune în 
beneficiul tuturor autorilor, de protecție și 
de promovare a diversității culturale și 
securitatea juridică a utilizatorilor.

Or. fr

Amendamentul 70
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Apartenența la societățile de gestiune 
colectivă trebuie să se bazeze pe criterii 
obiective și nediscriminatorii, inclusiv în 
cazul editorilor care au dreptul, în virtutea 
unui acord privind exploatarea drepturilor, 
să primească o parte din veniturile generate 
de drepturile gestionate de societățile de 
gestiune colectivă și să colecteze aceste 
venituri de la societatea de gestiune 
colectivă.

(10) Apartenența la societățile de gestiune 
colectivă ar trebui să se bazeze pe criterii 
obiective și nediscriminatorii, inclusiv în 
cazul asociațiilor de titulari de drepturi, 
precum alte societăți colective sau 
sindicatele titularilor de drepturi, și al 
editorilor care au dreptul, în virtutea unui 
acord privind exploatarea drepturilor, să 
primească o parte din veniturile generate 
de drepturile gestionate de societățile de 
gestiune colectivă și să colecteze aceste 
venituri de la societatea de gestiune 
colectivă.

Or. en

Amendamentul 71
Cornelis de Jong
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Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Se consideră că societățile de 
gestiune colectivă trebuie să acționeze în 
cât mai mare măsură în interesul 
membrilor lor. Prin urmare, este important 
să fie prevăzute sisteme care să permită 
membrilor societăților de gestiune 
colectivă să își exercite drepturile 
decurgând din caracterul de membru prin 
participarea la procesul decizional al 
societăților. Reprezentarea diverselor 
categorii de membri în procesul decizional
trebuie să fie echitabilă și echilibrată. 
Eficacitatea normelor privind adunarea 
generală a membrilor societăților de 
gestiune colectivă poate fi afectată în 
absența unor dispoziții privind modul în 
care ar trebui să se desfășoare adunarea 
generală. Astfel, este necesar să se asigure 
că adunarea generală este convocată 
periodic, cel puțin o dată pe an, și că cele 
mai importante decizii din cadrul societății
de gestiune colectivă sunt luate de 
adunarea generală.

(11) Organizațiile de gestiune colectivă ar 
trebui să acționeze în cât mai mare măsură 
în interesul colectiv al titularilor de 
drepturi pe care îi reprezintă. Prin urmare, 
este important să fie prevăzute sisteme care 
să permită membrilor societăților de 
gestiune colectivă să își exercite drepturile 
decurgând din caracterul de membru prin 
participarea la procesul decizional al 
societăților. Reprezentarea în procesul 
decizional a diverselor categorii de 
membri, precum producătorii sau 
interpreții, ar trebui să fie echitabilă și 
echilibrată. Eficacitatea normelor privind 
adunarea generală a membrilor 
organizațiilor de gestiune colectivă ar fi
afectată în absența unor dispoziții privind 
modul în care ar trebui să se desfășoare 
adunarea generală. Astfel, este necesar să 
se asigure că adunarea generală este 
convocată periodic, cel puțin o dată pe an, 
și că cele mai importante decizii din cadrul 
organizației de gestiune colectivă sunt 
luate de adunarea generală.

Or. en

Amendamentul 72
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Membrii societăților de gestiune 
colectivă trebuie să aibă dreptul de a 
participa la adunările generale și de a vota. 
Exercitarea acestor drepturi poate face 
obiectul unor restricții numai dacă acestea 
sunt echitabile și proporționale. Exercitarea 

(12) Membrii societăților de gestiune 
colectivă ar trebui să aibă dreptul de a 
participa la adunările generale și de a vota. 
Exercitarea acestor drepturi poate face 
obiectul unor restricții numai dacă acestea 
sunt echitabile și proporționale. Exercitarea 
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drepturilor de vot trebuie să fie ușoară. drepturilor de vot ar trebui să fie ușoară și, 
ori de câte ori este posibil, să se facă prin 
mijloace electronice.

Or. de

Amendamentul 73
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Membrii societăților de gestiune 
colectivă ar trebui să aibă dreptul de a 
participa la adunările generale și de a vota.
Exercitarea acestor drepturi poate face 
obiectul unor restricții numai dacă 
acestea sunt echitabile și proporționale. 
Exercitarea drepturilor de vot trebuie să fie 
ușoară.

(12) Membrii societăților de gestiune 
colectivă au dreptul de a participa la 
adunările generale și de a vota. Exercitarea 
directă și indirectă a drepturilor de vot ar 
trebui să fie ușoară.

Or. de

Justificare

Nu pot exista diferite categorii de membri, toți membrii ar trebui să beneficieze de același 
drept general de a vota, pe care să îl poată exercita cu ușurință.

Amendamentul 74
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Membrii trebuie să aibă dreptul de a 
lua parte la monitorizarea gestionării
societăților de gestiune colectivă. În acest 
scop, societățile de gestiune colectivă 
trebuie să înființeze o funcție de 
supraveghere, potrivit structurii lor 

(13) Membrii ar trebui să aibă dreptul de a 
lua parte la monitorizarea gestiunii
organizațiilor de gestiune colectivă. În 
acest scop, organizațiile de gestiune 
colectivă ar trebui să înființeze o funcție de 
supraveghere, potrivit structurii lor 
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organizatorice, și să permită reprezentarea 
membrilor în organismul care exercită 
această funcție. Pentru a se evita impunerea 
unei sarcini excesive asupra societăților de 
gestiune colectivă mai mici și pentru a 
asigura proporționalitatea obligațiilor care 
decurg din prezenta directivă, statele 
membre trebuie să aibă posibilitatea, dacă 
consideră necesar acest lucru, să excludă 
societățile de gestiune colectivă cele mai 
mici de la obligația organizării unei astfel 
de funcții de supraveghere.

organizatorice, și să permită reprezentarea 
membrilor în organismul care exercită 
această funcție. Pentru a se evita impunerea 
unor sarcini excesive asupra 
organizațiilor de gestiune colectivă mai 
mici în conformitate cu angajamentele de 
reglementare mai bună și pentru a asigura 
proporționalitatea obligațiilor care decurg 
din prezenta directivă, statele membre ar 
trebui să excludă organizațiile de gestiune 
colectivă cele mai mici de la obligația 
organizării unei astfel de funcții de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

În conformitate cu angajamentele de reglementare mai bună și cele ale Comisiei, statelor 
membre li se permite să scutească microentitățile de anumite cerințe potențial împovărătoare.

Amendamentul 75
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Membrii trebuie să aibă dreptul de a 
lua parte la monitorizarea gestionării
societăților de gestiune colectivă. În acest 
scop, societățile de gestiune colectivă 
trebuie să înființeze o funcție de 
supraveghere, potrivit structurii lor 
organizatorice, și să permită reprezentarea 
membrilor în organismul care exercită 
această funcție. Pentru a se evita impunerea 
unei sarcini excesive asupra societăților de 
gestiune colectivă mai mici și pentru a 
asigura proporționalitatea obligațiilor care 
decurg din prezenta directivă, statele 
membre trebuie să aibă posibilitatea, dacă 
consideră necesar acest lucru, să excludă 
societățile de gestiune colectivă cele mai 
mici de la obligația organizării unei astfel 

(13) Membrii ar trebui să aibă dreptul de a 
lua parte la monitorizarea gestiunii
organizațiilor de gestiune colectivă. În 
acest scop, organizațiile de gestiune 
colectivă ar trebui să înființeze o funcție de 
supraveghere, potrivit structurii lor 
organizatorice, și să permită reprezentarea 
în mod egal a diferitelor categorii de 
membri în organismul care exercită această 
funcție. Pentru a se evita impunerea unei 
sarcini excesive asupra societăților de 
gestiune colectivă mai mici și pentru a 
asigura proporționalitatea obligațiilor care 
decurg din prezenta directivă, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea, 
dacă consideră necesar acest lucru, să 
excludă societățile de gestiune colectivă 
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de funcții de supraveghere. cele mai mici de la obligația organizării 
unei astfel de funcții de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 76
Christian Engström

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Situația în care s-ar permite 
păstrarea banilor și utilizarea lor în alte 
scopuri, în cazul în care sumele datorate 
titularilor de drepturi nu pot fi distribuite 
din cauza faptului că organizația de 
gestiune colectivă nu a putut identifica și 
localiza titularii de drepturi, ar reprezenta 
un factor descurajator pentru 
organizațiile de gestiune colectivă în a fi 
diligente în eforturile lor de a localiza 
titularii de drepturi corespunzători. 
Întrucât responsabilitatea principală în 
ceea ce privește politica culturală revine 
statelor membre, este adecvat ca banii 
care nu pot fi distribuiți să fie plătiți într-
un fond creat și gestionat în acest scop de 
statul membru în care au fost colectați 
banii. Fondul este responsabil ulterior 
pentru orice revendicări din partea 
titularilor de drepturi reapăruți. În plus, 
fiecare stat membru va decide cum să 
utilizeze banii din fond în scopuri conexe, 
precum plata către titularii de drepturi 
reapăruți, în conformitate cu Directiva 
2012/28/UE privind anumite utilizări 
permise ale operelor orfane, digitalizarea 
și restaurarea patrimoniului nostru 
cultural și promovarea diversității 
culturale.

Or. en
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Justificare

A se vedea articolul 12 alineatul (2) modificat.

Amendamentul 77
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Întrucât titularii de drepturi au dreptul 
să fie remunerați pentru exploatarea 
drepturilor lor, este important ca orice 
deducere în afara comisioanelor de 
gestiune sau a deducerilor impuse de 
legislația națională să fie decisă de 
membrii societăților de gestiune colectivă 
și ca aceste societăți să fie transparente față 
de titularii de drepturi în ceea ce privește 
normele care reglementează respectivele 
deduceri. Orice astfel de titular de drepturi 
trebuie să aibă acces nediscriminatoriu la 
orice serviciu social, cultural sau 
educațional finanțat prin astfel de deduceri. 
Cu toate acestea, prezenta directivă nu
trebuie să afecteze legislația națională în 
privința aspectelor care nu sunt 
reglementate de prezenta directivă.

(16) Întrucât titularii de drepturi au dreptul 
să fie remunerați pentru exploatarea 
drepturilor lor, este important ca orice 
deducere în afara comisioanelor de 
gestiune, de exemplu, o deducere în scop 
social, cultural sau educațional, sau a 
deducerilor impuse de legislația națională 
să fie decisă de membrii societăților de 
gestiune colectivă și ca aceste societăți să 
fie transparente față de titularii de drepturi 
în ceea ce privește normele care 
reglementează respectivele deduceri.. Orice 
astfel de titular de drepturi ar trebui să aibă 
acces nediscriminatoriu la orice serviciu 
social, cultural sau educațional finanțat 
prin astfel de deduceri. Cu toate acestea, 
prezenta directivă nu ar trebui să afecteze 
legislația națională în privința aspectelor 
care nu sunt reglementate de prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 78
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Întrucât titularii de drepturi au dreptul (16) Întrucât titularii de drepturi au dreptul 
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să fie remunerați pentru exploatarea 
drepturilor lor, este important ca orice 
deducere în afara comisioanelor de 
gestiune sau a deducerilor impuse de 
legislația națională să fie decisă de 
membrii societăților de gestiune colectivă 
și ca aceste societăți să fie transparente față 
de titularii de drepturi în ceea ce privește 
normele care reglementează respectivele 
deduceri. Orice astfel de titular de drepturi 
trebuie să aibă acces nediscriminatoriu la 
orice serviciu social, cultural sau 
educațional finanțat prin astfel de deduceri. 
Cu toate acestea, prezenta directivă nu 
trebuie să afecteze legislația națională în 
privința aspectelor care nu sunt 
reglementate de prezenta directivă.

să fie remunerați pentru exploatarea 
drepturilor lor, este important ca orice 
deducere să fie decisă de toți membrii 
societăților de gestiune colectivă și ca 
aceste societăți să fie transparente față de 
titularii de drepturi în ceea ce privește 
normele care reglementează respectivele 
deduceri și modul de adoptare a acestora. 
Orice astfel de titular de drepturi ar trebui
să aibă în orice moment și cu ușurință
acces nediscriminatoriu la orice serviciu 
social, cultural sau educațional finanțat 
prin astfel de deduceri. Cu toate acestea, 
prezenta directivă nu ar trebui să afecteze 
legislația națională în privința aspectelor 
care nu sunt reglementate de prezenta 
directivă.

Or. de

Amendamentul 79
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Organizațiile de gestiune colectivă 
pot coopera pentru a raționaliza 
procedura, a crește transparența și a 
preveni situațiile în care utilizatorii 
primesc mai multe facturi pentru aceleași 
drepturi asupra acelorași opere. Costurile 
și beneficiile cooperării, care ar putea 
include gruparea de informații cu privire 
la licențiere, o bază de date comună și 
facturarea comună, mai trebuie să fie 
evaluate.

Or. en

Amendamentul 80
Toine Manders



PE508.268v01-00 20/111 AM\933267RO.doc

RO

Propunere de directivă
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Societățile de gestiune colectivă și 
utilizatorii ar trebui, la rândul lor, să 
stabilească proceduri de comunicare 
pentru a le permite utilizatorilor să ofere 
informațiile necesare în legătură cu 
utilizarea licențelor și să raporteze cu 
precizie, în măsura posibilului, în 
legătură cu utilizarea reală a operelor 
licențiate.

Or. en

Amendamentul 81
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a consolida încrederea 
titularilor de drepturi, a utilizatorilor și a 
altor societăți de gestiune colectivă în 
serviciile de gestionare prestate de 
societățile de gestiune colectivă, fiecare 
dintre aceste societăți trebuie să aibă 
obligația adoptării unor măsuri specifice de 
transparență. Prin urmare, fiecare societate 
de gestiune colectivă trebuie să informeze 
titularii individuali de drepturi în privința 
sumelor plătite acestora și a deducerilor 
aferente operate. Societățile trebuie să aibă, 
de asemenea, obligația de a furniza 
suficiente informații, inclusiv de natură 
financiară, celorlalte societăți de gestiune 
colectivă ale căror drepturi le gestionează 
în cadrul unor acorduri de reprezentare. 
Fiecare societate de gestiune colectivă 
trebuie, de asemenea, să comunice public 
suficiente informații pentru a garanta că

(19) Pentru a consolida încrederea 
titularilor de drepturi, a utilizatorilor și a 
altor societăți de gestiune colectivă în 
serviciile de gestiune prestate de societățile 
de gestiune colectivă, fiecare dintre aceste 
societăți ar trebui să aibă obligația 
adoptării unor măsuri specifice de 
transparență. Prin urmare, fiecare societate 
de gestiune colectivă ar trebui să 
informeze titularii individuali de drepturi în 
privința sumelor plătite acestora și a 
deducerilor aferente operate. Societățile ar 
trebui să aibă, de asemenea, obligația de a 
furniza suficiente informații, inclusiv de 
natură financiară, celorlalte societăți de 
gestiune colectivă ale căror drepturi le 
gestionează în cadrul unor acorduri de 
reprezentare. Fiecare societate de gestiune 
colectivă ar trebui, de asemenea, să 
comunice public suficiente informații 
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titularii de drepturi, utilizatorii și alte 
societăți de gestiune colectivă înțeleg 
structura și modul de desfășurare ale 
activităților respectivei societăți. În 
particular, societățile de gestiune colectivă 
trebuie să informeze titularii de drepturi, 
utilizatorii și alte societăți de gestiune 
colectivă în privința dimensiunilor 
repertoriului lor și în privința regulilor 
utilizate pentru comisioane, deduceri și 
tarife.

pentru a garanta că titularii de drepturi, 
utilizatorii, alte societăți de gestiune 
colectivă și publicul înțeleg structura și 
modul de desfășurare ale activităților 
respectivei societăți. În particular, 
societățile de gestiune colectivă ar trebui
să informeze titularii de drepturi, 
utilizatorii și alte societăți de gestiune 
colectivă în privința dimensiunilor 
repertoriului lor și în privința regulilor 
utilizate pentru comisioane, deduceri și 
tarife și să pună aceste informații la 
dispoziția publicului.

Or. de

Amendamentul 82
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a se asigura că titularii de 
drepturi sunt în măsură să monitorizeze 
performanțele societăților lor de gestiune 
colectivă și să compare aceste performanțe 
între societăți, societățile de gestiune 
colectivă trebuie să publice un raport anual 
de transparență, care să conțină informații 
financiare auditate comparabile specifice 
activităților societăților de gestiune 
colectivă. Societățile de gestiune colectivă 
trebuie, de asemenea, să facă public un 
raport anual special privind utilizarea 
sumelor dedicate serviciilor sociale, 
culturale și educaționale. Pentru a se evita 
impunerea unei sarcini excesive asupra 
societăților de gestiune colectivă mai mici 
și pentru a asigura proporționalitatea 
obligațiilor care decurg din prezenta 
directivă, statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea, dacă consideră necesar acest 
lucru, să excludă societățile de gestiune 
colectivă cele mai mici de la îndeplinirea 

(20) Pentru a se asigura că titularii de 
drepturi sunt în măsură să monitorizeze 
performanțele organizațiilor lor de 
gestiune colectivă și să compare aceste 
performanțe între organizații, organizațiile
de gestiune colectivă ar trebui să publice 
un raport anual de transparență, care să 
conțină informații financiare auditate 
comparabile specifice activităților 
organizațiilor de gestiune colectivă. 
Organizațiile de gestiune colectivă ar 
trebui, de asemenea, să facă public un 
raport anual special privind utilizarea 
sumelor dedicate serviciilor sociale, 
culturale și educaționale. Pentru a se evita 
impunerea unor sarcini excesive asupra 
organizațiilor de gestiune colectivă mai 
mici în conformitate cu angajamentele de 
reglementare mai bună și pentru a asigura 
proporționalitatea obligațiilor care decurg 
din prezenta directivă, statele membre ar 
trebui să excludă organizațiile de gestiune 
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anumitor obligații privind transparența. colectivă cele mai mici de la obligația 
organizării unei astfel de funcții de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

În conformitate cu angajamentele de reglementare mai bună și cele ale Comisiei, statelor 
membre li se permite să scutească microentitățile de anumite cerințe potențial împovărătoare.

Amendamentul 83
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Prezenta directivă nu aduce 
atingere acordurilor statelor membre cu 
privire la gestiunea drepturilor, cum ar fi 
acordarea de licențe colective extinse, 
gestiunea colectivă obligatorie și 
prezumțiile legale de reprezentare sau de 
transfer al drepturilor, cu condiția ca 
aceste acorduri să fie compatibile cu 
legislația Uniunii și cu obligațiile 
internaționale ale Uniunii și ale statelor
sale membre. În cazul gestiunii colective 
obligatorii pentru toate operele dintr-o 
categorie relevantă de drepturi sau de tip 
de conținut, obligația de a publica 
repertoriul nu este necesară atunci când 
doar una este împuternicită în mod activ.

Or. en

Amendamentul 84
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Considerentul 22



AM\933267RO.doc 23/111 PE508.268v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Deși internetul nu are frontiere, piața 
online a serviciilor muzicale din UE este 
încă fragmentată, iar obiectivul unei piețe 
unice nu a fost încă atins. Complexitatea și 
dificultatea gestionării colective a 
drepturilor în Europa a agravat, în anumite 
cazuri, fragmentarea pieței digitale 
europene de servicii muzicale online. 
Această situație contrastează puternic cu 
creșterea tot mai rapidă a cererii de acces al 
consumatorilor la conținutul digital și la 
serviciile inovatoare conexe, inclusiv la 
nivel transfrontalier.

(22) Deși internetul nu are frontiere, piața 
online a serviciilor muzicale din UE este 
încă fragmentată, iar obiectivul unei piețe 
unice nu a fost încă atins. Complexitatea și 
dificultatea gestiunii colective a drepturilor 
în Europa a agravat, în anumite cazuri, 
fragmentarea pieței digitale europene de 
servicii muzicale online. Această situație 
contrastează puternic cu creșterea tot mai 
rapidă a cererii de acces al consumatorilor 
la conținutul digital și la serviciile 
inovatoare conexe, inclusiv la nivel 
transfrontalier. Drept rezultat, potențialul 
tehnologiei informației rămâne 
neexploatat, iar consumatorii sunt privați 
de o piață unică digitală a muzicii cu 
adevărat fără frontiere. Prin urmare, este 
important să se progreseze pentru a 
asigura un statut egal pentru libera 
circulație a bunurilor și serviciilor atât pe 
cale fizică, cât și pe cale digitală.

Or. en

Amendamentul 85
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Acordarea de licențe multiteritoriale 
și multirepertoriu pentru drepturile 
muzicale online și asigurarea unei 
remunerări echitabile și adecvate a 
titularilor de drepturi de către 
organizațiile de gestiune colectivă este în 
interesul economic și cultural general al 
Uniunii Europene și al cetățenilor săi. 
Cooperarea transfrontalieră a 
organizațiilor de gestiune colectivă sau 
consolidarea activităților lor de licențiere 
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pentru a grupa repertoriile lor 
complementare este indispensabilă pentru 
instituirea și funcționarea unui sistem 
eficient de licențe multiteritoriale și 
multirepertoriu pentru drepturile online 
asupra operelor muzicale.

Or. en

Amendamentul 86
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În sectorul muzical online, în care 
gestionarea colectivă a drepturilor 
autorilor la nivel teritorial rămâne 
procedura standard, este esențială crearea 
unor condiții de natură să conducă la 
apariția unor practici cu eficacitate maximă 
pentru acordarea licențelor de către 
societățile de gestiune colectivă într-un 
context cu o componentă transfrontalieră 
tot mai pronunțată. Prin urmare, este 
oportun să se prevadă un set de norme care 
să coordoneze condițiile de bază pentru 
prestarea de către societățile de gestiune 
colectivă a serviciilor de acordare de 
licențe multiteritoriale pentru drepturile 
online ale autorilor asupra operelor 
muzicale. Aceste dispoziții trebuie să 
garanteze calitatea minimă necesară a 
serviciilor transfrontaliere prestate de 
societățile de gestiune colectivă, în special 
în ceea ce privește transparența 
repertoriului reprezentat și acuratețea 
fluxurilor financiare aferente utilizării 
drepturilor. Dispozițiile trebuie, de 
asemenea, să stabilească un cadru pentru 
facilitarea agregării benevole a repertoriilor 
muzicale, reducând astfel numărul de 
licențe de care are nevoie un utilizator 
pentru funcționarea unui serviciu 

(24) În sectorul muzical online, în care 
gestiunea colectivă a drepturilor autorilor 
la nivel teritorial rămâne procedura 
standard, este esențială crearea unor 
condiții de natură să conducă la apariția 
unor practici cu eficacitate maximă pentru 
acordarea licențelor de către organizațiile
de gestiune colectivă într-un context cu o 
componentă transfrontalieră tot mai 
pronunțată. Prin urmare, este oportun să se 
prevadă un set de norme care să 
coordoneze condițiile de bază pentru 
prestarea de către organizațiile de gestiune 
colectivă a serviciilor de acordare de 
licențe multiteritoriale pentru drepturile 
online ale autorilor asupra operelor 
muzicale, crescând astfel posibilitatea de 
alegere a consumatorilor și progresând 
spre finalizarea pieței digitale unice. 
Aceste dispoziții ar trebui să garanteze 
calitatea minimă necesară a serviciilor 
transfrontaliere prestate de organizațiile de 
gestiune colectivă, în special în ceea ce 
privește transparența repertoriului 
reprezentat și acuratețea fluxurilor 
financiare aferente utilizării drepturilor. 
Dispozițiile ar trebui, de asemenea, să 
stabilească un cadru pentru facilitarea 
agregării benevole a repertoriilor muzicale, 
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multiteritorial. Acest dispoziții trebuie să 
permită unei societăți de gestiune colectivă 
să solicite altei societăți de gestiune 
colectivă să îi reprezinte repertoriul la nivel 
multiteritorial în cazul în care cea dintâi 
societate nu poate îndeplini singură această 
cerință. Societatea căreia i se adresează 
solicitarea trebuie să aibă obligația de a 
accepta mandatul de reprezentare al 
societății care formulează solicitarea, cu 
condiția ca cea dintâi societate să agrege 
repertorii și să ofere sau să acorde licențe 
multiteritoriale. Dezvoltarea serviciilor 
muzicale online legale la nivelul Uniunii ar 
trebui, de asemenea, să contribuie la 
combaterea pirateriei.

reducând astfel numărul de licențe de care 
are nevoie un utilizator pentru funcționarea 
unui serviciu multiteritorial. Acest 
dispoziții ar trebui să permită unei 
organizații de gestiune colectivă să solicite 
altei organizații de gestiune colectivă să îi 
reprezinte repertoriul la nivel 
multiteritorial în cazul în care cea dintâi 
societate nu poate îndeplini singură această 
cerință. Societatea căreia i se adresează 
solicitarea ar trebui să aibă obligația de a 
accepta mandatul de reprezentare al 
societății care formulează solicitarea, cu 
condiția ca cea dintâi societate să agrege 
repertorii și să ofere sau să acorde licențe 
multiteritoriale. Dezvoltarea serviciilor 
muzicale online legale la nivelul Uniunii ar 
trebui, de asemenea, să contribuie la 
combaterea pirateriei.

Or. en

Amendamentul 87
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În sectorul muzical online, în care
gestionarea colectivă a drepturilor 
autorilor la nivel teritorial rămâne 
procedura standard, este esențială crearea 
unor condiții de natură să conducă la 
apariția unor practici cu eficacitate maximă 
pentru acordarea licențelor de către 
societățile de gestiune colectivă într-un 
context cu o componentă transfrontalieră 
tot mai pronunțată. Prin urmare, este 
oportun să se prevadă un set de norme care 
să coordoneze condițiile de bază pentru 
prestarea de către societățile de gestiune 
colectivă a serviciilor de acordare de 
licențe multiteritoriale pentru drepturile 
online ale autorilor asupra operelor 

(24) Spre deosebire de alte sectoare 
creative, în care licențierea directă joacă 
un rol mai important, gestiunea colectivă 
a drepturilor autorilor la nivel teritorial 
rămâne procedura standard în sectorul 
muzical. Prin urmare, este esențială 
crearea unor condiții de natură să conducă 
la apariția unor practici cu eficacitate 
maximă pentru acordarea licențelor de 
către societățile de gestiune colectivă într-
un context cu o componentă 
transfrontalieră tot mai pronunțată. Prin 
urmare, este oportun să se prevadă un set 
de norme care să coordoneze condițiile de 
bază pentru prestarea de către societățile de 
gestiune colectivă a serviciilor de acordare 
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muzicale. Aceste dispoziții trebuie să 
garanteze calitatea minimă necesară a 
serviciilor transfrontaliere prestate de 
societățile de gestiune colectivă, în special 
în ceea ce privește transparența 
repertoriului reprezentat și acuratețea 
fluxurilor financiare aferente utilizării 
drepturilor. Dispozițiile trebuie, de 
asemenea, să stabilească un cadru pentru 
facilitarea agregării benevole a repertoriilor 
muzicale, reducând astfel numărul de 
licențe de care are nevoie un utilizator 
pentru funcționarea unui serviciu 
multiteritorial. Acest dispoziții trebuie să 
permită unei societăți de gestiune colectivă 
să solicite altei societăți de gestiune 
colectivă să îi reprezinte repertoriul la nivel 
multiteritorial în cazul în care cea dintâi 
societate nu poate îndeplini singură această 
cerință. Societatea căreia i se adresează 
solicitarea trebuie să aibă obligația de a 
accepta mandatul de reprezentare al 
societății care formulează solicitarea, cu 
condiția ca cea dintâi societate să agrege 
repertorii și să ofere sau să acorde licențe 
multiteritoriale. Dezvoltarea serviciilor 
muzicale online legale la nivelul Uniunii ar 
trebui, de asemenea, să contribuie la 
combaterea pirateriei.

de licențe multiteritoriale pentru drepturile 
online ale autorilor asupra operelor 
muzicale. Aceste dispoziții ar trebui să 
garanteze calitatea minimă necesară a 
serviciilor transfrontaliere prestate de 
societățile de gestiune colectivă, în special 
în ceea ce privește transparența 
repertoriului reprezentat și acuratețea 
fluxurilor financiare aferente utilizării 
drepturilor. Dispozițiile ar trebui, de 
asemenea, să stabilească un cadru pentru 
facilitarea agregării benevole a repertoriilor 
muzicale, reducând astfel numărul de 
licențe de care are nevoie un utilizator 
pentru funcționarea unui serviciu 
multiteritorial. Acest dispoziții ar trebui să 
permită unei societăți de gestiune colectivă 
să solicite altei societăți de gestiune 
colectivă să îi reprezinte repertoriul la nivel 
multiteritorial în cazul în care cea dintâi 
societate nu poate îndeplini singură această 
cerință. Societatea căreia i se adresează 
solicitarea ar trebui să aibă obligația de a 
accepta mandatul de reprezentare al 
societății care formulează solicitarea, cu 
condiția ca cea dintâi societate să agrege 
repertorii și să ofere sau să acorde licențe 
multiteritoriale. Dezvoltarea serviciilor 
muzicale online legale la nivelul Uniunii ar 
trebui, de asemenea, să contribuie la 
combaterea pirateriei.

Or. en

Amendamentul 88
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Organizațiile de radiodifuziune se 
bazează în general pe o licență acordată de 
o societate de gestiune colectivă locală 
pentru propriile transmisiuni de programe 

(35) Organizațiile de radiodifuziune se 
bazează în general pe o licență acordată de 
o societate de gestiune colectivă locală 
pentru propriile transmisiuni de programe 
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de radio și de televiziune care includ opere 
muzicale. Această licență este de multe ori 
limitată la activități de radiodifuziune.
Pentru ca aceste programe de radio sau de 
televiziune să fie disponibile și online ar fi 
necesară o licență pentru drepturile online 
asupra operelor muzicale. Pentru a facilita 
acordarea de licențe pentru drepturi 
muzicale online în scopul transmisiunilor 
în direct sau decalate de emisiuni de radio 
și de televiziune, este necesar să se prevadă 
o derogare de la normele care se aplică în 
mod normal în cazul acordării de licențe 
multiteritoriale privind operele muzicale 
pentru utilizări online. O astfel de derogare 
trebuie să se limiteze la ceea ce este 
necesar pentru a permite accesul online la 
programe de radio sau de televiziune și la 
materiale care au o relație clară de 
subordonare față de transmisiunea 
originară, produse, de exemplu, în scopul 
completării, previzualizării sau 
revizualizării programului de radio sau de 
televiziune în cauză. Această derogare nu 
trebuie să se aplice astfel încât să conducă 
la distorsionarea concurenței cu alte 
servicii care oferă consumatorilor acces 
online la opere muzicale sau audiovizuale 
individuale și nu trebuie să conducă la 
practici restrictive, cum ar fi împărțirea 
pieței sau a clienților, care constituie 
încălcări ale articolelor 101 sau 102 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

de radio și de televiziune care includ opere 
muzicale. Pentru ca aceste programe de 
radio sau de televiziune să fie disponibile și 
online ar fi necesară o licență pentru 
drepturile online asupra operelor muzicale. 
Pentru a facilita acordarea de licențe pentru 
drepturi muzicale online în scopul punerii 
la dispoziție pe internet, este necesar să se 
prevadă o derogare de la normele care se 
aplică în mod normal în cazul acordării de 
licențe multiteritoriale privind operele 
muzicale pentru utilizări online. O astfel de 
derogare ar trebui să se limiteze la ceea ce 
este necesar pentru a permite accesul 
online la programe de radio sau de 
televiziune și la ofertele online aferente 
serviciilor lineare de radio. Această 
derogare nu ar trebui să se aplice astfel 
încât să conducă la distorsionarea 
concurenței cu alte servicii care oferă 
consumatorilor acces online la opere 
muzicale sau audiovizuale individuale și nu 
ar trebui să conducă la practici restrictive, 
cum ar fi împărțirea pieței sau a clienților, 
care constituie încălcări ale articolelor 101 
sau 102 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene.

Or. de

Amendamentul 89
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 36
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Este necesar să se asigure executarea 
efectivă a dispozițiilor de drept intern 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă. Societățile de gestiune colectivă 
trebuie să le ofere membrilor lor proceduri 
specifice pentru tratarea plângerilor și 
soluționarea litigiilor. Aceste proceduri 
trebuie să fie, de asemenea, puse la 
dispoziția altor titulari de drepturi 
reprezentați de societatea de gestiune 
colectivă. Este, de asemenea, oportun să se 
garanteze că statele membre dispun de 
organisme de soluționare a litigiilor 
independente, imparțiale și eficace, 
capabile să soluționeze litigiile comerciale 
dintre societățile de gestiune colectivă și 
utilizatori referitoare la condițiile de 
acordare a licențelor existente sau propuse, 
precum și la situațiile în care se refuză 
acordarea unei licențe. În plus, eficacitatea 
normelor privind acordarea de licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra operelor muzicale ar putea fi 
afectată dacă litigiile dintre societățile de 
gestiune colectivă și părțile cu care acestea 
interacționează nu sunt soluționate rapid și 
eficient de către organisme independente și 
imparțiale. Drept urmare, este oportun să 
se prevadă, fără a se aduce atingere 
dreptului de a se adresa unei instanțe, o 
procedură ușor accesibilă, eficientă și 
imparțială pentru soluționarea 
extrajudiciară a conflictelor dintre 
societățile de gestiune colectivă, pe de o 
parte, și prestatorii de servicii muzicale 
online, titularii de drepturi sau alte societăți 
de gestiune colectivă, pe de alta.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 90
Cornelis de Jong
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Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale, precum și principiile 
consacrate în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. Cerința 
prevăzută în directivă de a se pune la 
dispoziția membrilor, a titularilor de 
drepturi, a utilizatorilor și a societăților de 
gestiune colectivă mecanisme de 
soluționare a litigiilor nu trebuie să 
împiedice părțile de la a-și exercita dreptul 
de a se adresa unei instanțe, garantat de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 91
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Dispozițiile prezentei directive nu 
aduc atingere aplicării normelor din 
legislația privind concurența și ale oricărei 
alte legislații pertinente din alte domenii, 
inclusiv următoarele: confidențialitate,
secrete comerciale, viață privată, acces la 
documente, drept contractual și drept privat 
internațional referitor la conflictul de legi 
și jurisdicția instanțelor.

(43) Dispozițiile prezentei directive nu 
aduc atingere aplicării normelor din 
legislația privind concurența și ale oricărei 
alte legislații pertinente din alte domenii, 
inclusiv următoarele: confidențialitate, în 
special în ceea ce privește acordurile 
individuale și acordurile de nedivulgare, 
secrete comerciale, viață privată, acces la 
documente, drept contractual și drept privat 
internațional referitor la conflictul de legi 
și jurisdicția instanțelor.

Or. en
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Amendamentul 92
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește cerințele 
necesare pentru asigurarea unei bune 
funcționări a gestionării drepturilor de 
autor și a drepturilor conexe de către 
societățile de gestiune colectivă. Aceasta 
stabilește, de asemenea, cerințele privind 
acordarea de către societățile de gestiune 
colectivă a licențelor multiteritoriale pentru 
drepturile autorilor asupra operelor 
muzicale pentru utilizări online.

Prezenta directivă stabilește cerințele 
necesare pentru asigurarea unei bune 
funcționări a gestiunii drepturilor de autor 
și a drepturilor conexe de către 
organizațiile de gestiune colectivă. Aceasta 
stabilește, de asemenea, cerințele privind 
acordarea de către societățile de gestiune 
colectivă a licențelor multiteritoriale pentru 
drepturile autorilor asupra operelor 
muzicale pentru utilizări online.
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. en

Amendamentul 93
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește cerințele 
necesare pentru asigurarea unei bune 
funcționări a gestionării drepturilor de 
autor și a drepturilor conexe de către 
societățile de gestiune colectivă. Aceasta 
stabilește, de asemenea, cerințele privind 
acordarea de către societățile de gestiune 
colectivă a licențelor multiteritoriale pentru 
drepturile autorilor asupra operelor 
muzicale pentru utilizări online.

Prezenta directivă stabilește cerințele 
necesare pentru asigurarea unei bune 
funcționări a gestiunii drepturilor de autor 
și a drepturilor conexe de către 
organizațiile de gestiune colectivă. Aceasta 
stabilește, de asemenea, cerințele privind 
acordarea de către societățile de gestiune 
colectivă a licențelor multiteritoriale pentru 
drepturile autorilor asupra operelor 
muzicale pentru utilizări online.

Or. en
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Amendamentul 94
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlurile I, II și IV, cu excepția articolelor 
36 și 40, se aplică tuturor societăților de 
gestiune colectivă stabilite în Uniune.

Titlurile I, II și IV, cu excepția articolelor 
36 și 40, se aplică tuturor organizațiilor de
gestiune colectivă active în cel puțin un 
stat membru din Uniune.

Or. en

Justificare

Pentru a evita sustragerea de la norme prin stabilirea în afara UE, directiva ar trebui să se 
aplice tuturor societăților de gestiune colectivă active în cel puțin un stat membru.

Amendamentul 95
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlul III nu se aplică societăților de 
gestiune colectivă care, în conformitate cu 
legislația națională și comunitară, acordă 
radiodifuzorilor licențe pentru ofertele 
aferente serviciilor lineare de radio.

Or. de

Amendamentul 96
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlul I, articolele 10, 11 alineatul (1), 12, 
15, 16, 18, 19 și 20 din titlul II, titlul III și 
articolele 34, 35, 37 și 38 din titlul IV se 
aplică operatorilor comerciali 
independenți care, ca activitate principală 
sau esențială, oferă servicii de gestiune 
colectivă a drepturilor titularilor de 
drepturi de autor sau de drepturi conexe 
pe bază comercială.

Or. en

Amendamentul 97
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlurile I, II și IV din prezenta directivă 
se aplică tuturor societăților de gestiune 
colectivă cu sediul în Uniunea 
Europeană. Statele membre pot extinde 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
stipulat la titlul I, capitolele 2-5 din titlul 
II și titlul IV, cu excepția articolelor 36 și 
40, la societăți de gestiune colectivă din 
state terțe, dacă acestea acordă licențe pe 
teritoriul statelor membre.

Or. de

Amendamentul 98
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „societate de gestiune colectivă” 
înseamnă orice organizație autorizată prin 
lege sau prin atribuire, licență sau alt tip de 
înțelegere contractuală, de către mai mult 
de un titular de drepturi, să gestioneze 
drepturile de autor sau drepturile conexe, 
având drept unic sau principal scop această 
activitate și care este deținută sau 
controlată de membrii săi;

(a) „organizație de gestiune colectivă” 
înseamnă orice organizație autorizată prin 
lege sau prin atribuire, licență sau alt tip de 
înțelegere contractuală să gestioneze 
drepturile de autor și drepturile conexe în 
numele mai multor titulari de drepturi, în 
beneficiul colectiv al acelor titulari, având 
drept unic scop sau unul dintre 
principalele scopuri această activitate și 
care este:

(i) deținută sau controlată de membrii săi; 
sau
(ii) organizată ca o organizație nonprofit; 
sau
(iii) deținută sau controlată de una sau 
mai multe organizații de gestiune 
colectivă;

Or. en

Justificare

Definiție sugerată de președinția irlandeză, cu adăugarea punctului (iii) pentru a se asigura 
faptul că directiva se aplică și sucursalelor.

Amendamentul 99
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „societate de gestiune colectivă” 
înseamnă orice organizație autorizată prin 
lege sau prin atribuire, licență sau alt tip de 
înțelegere contractuală, de către mai mult 
de un titular de drepturi, să gestioneze
drepturile de autor sau drepturile conexe, 
având drept unic sau principal scop această 
activitate și care este deținută sau 
controlată de membrii săi;

(a) „organizație de gestiune colectivă” 
înseamnă orice organizație nonprofit 
autorizată prin lege sau prin atribuire, 
licență sau alt tip de înțelegere 
contractuală, să gestioneze colectiv și să 
licențieze anumite categorii de opere sau 
alte obiecte protejate sau anumite 
categorii de drepturi de autor sau de 
drepturi conexe, în numele și în favoarea 
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mai multor titulari de drepturi, având 
drept unic sau principal scop această 
activitate, care are la bază principiul 
solidarității între titularii de drepturi și 
datoria sa fiduciară de a acționa în 
interesul tuturor titularilor de drepturi pe 
care îi reprezintă;

Or. en

Amendamentul 100
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „societate de gestiune colectivă” 
înseamnă orice organizație autorizată prin 
lege sau prin atribuire, licență sau alt tip de 
înțelegere contractuală, de către mai mult 
de un titular de drepturi, să gestioneze
drepturile de autor sau drepturile conexe,
având drept unic sau principal scop această 
activitate și care este deținută sau 
controlată de membrii săi;

(a) „organizație de gestiune colectivă” 
înseamnă orice organizație cu scop lucrativ 
sau nonprofit autorizată prin lege sau prin 
atribuire, licență sau alt tip de înțelegere 
contractuală să gestioneze drepturile de 
autor sau drepturile conexe în numele mai 
multor titulari de drepturi, în beneficiul 
colectiv al acelor titulari de drepturi,
având drept unic scop sau unul dintre 
principalele scopuri această activitate;

Or. en

Amendamentul 101
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „societate de gestiune colectivă” 
înseamnă orice organizație autorizată prin 
lege sau prin atribuire, licență sau alt tip de 
înțelegere contractuală, de către mai mult 
de un titular de drepturi, să gestioneze

(a) „organizație de gestiune colectivă” 
înseamnă orice organizație autorizată prin 
lege sau prin desemnare, licență sau alt tip 
de înțelegere contractuală, de un număr 
substanțial de titulari de drepturi, să 
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drepturile de autor sau drepturile conexe,
având drept unic sau principal scop această 
activitate și care este deținută sau 
controlată de membrii săi;

gestioneze drepturile de autor sau 
drepturile conexe, având drept unic sau 
principal scop această activitate și care este 
deținută sau controlată de membrii săi;

Or. en

Amendamentul 102
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „grup pentru drepturi online” 
înseamnă orice formă de cooperare a 
organizațiilor de gestiune colectivă cu alte 
organizații de gestiune colectivă și/sau 
entități în sensul articolului 31 din 
prezenta directivă, care are ca scop 
acordarea de licențe pentru drepturile 
online asupra operelor muzicale, 
acoperind repertoriul tuturor 
organizațiilor de gestiune colectivă 
participante și entităților implicate;

Or. en

Amendamentul 103
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „membru al unei societăți de gestiune 
colectivă” înseamnă un titular de drepturi 
sau o entitate care îi reprezintă în mod 
direct pe titularii de drepturi, inclusiv alte 
societăți de gestiune colectivă și asociații 
de titulari de drepturi, care îndeplinește 
cerințele pentru a fi membru al unei 

(c) „membru al unei societăți de gestiune 
colectivă” înseamnă un titular de drepturi 
sau o entitate care îi reprezintă în mod 
direct pe titularii de drepturi, inclusiv alte 
societăți de gestiune colectivă și asociații 
de titulari de drepturi, cum ar fi 
sindicatele, care îndeplinește cerințele 



PE508.268v01-00 36/111 AM\933267RO.doc

RO

societăți de gestiune colectivă; pentru a fi membru al unei societăți de 
gestiune colectivă;

Or. en

Amendamentul 104
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „venituri provenite din drepturi” 
înseamnă venituri colectate de o societate
de gestiune colectivă în numele titularilor 
de drepturi, indiferent dacă acestea provin 
dintr-un drept exclusiv, dintr-un drept la 
remunerare sau dintr-un drept la 
compensații;

(f) „venituri provenite din drepturi” 
înseamnă venituri colectate de o
organizație de gestiune colectivă în numele 
titularilor de drepturi, indiferent dacă 
acestea provin dintr-un drept exclusiv, 
dintr-un drept la remunerare sau dintr-un 
drept la compensații, incluzând orice venit 
provenit din investiții ale veniturilor 
provenite din drepturi;

Or. en

Justificare

Articolul 10 menționează că aceste venituri provenite din investiții ar trebui separate de 
fondurile proprii ale societății de gestiune colectivă, dar nu că acestea ar trebui de fapt să fie 
plătite titularilor de drepturi. Includerea în definiție a veniturilor din investiții este cea mai 
ușoară metodă de a corecta acest aspect.

Amendamentul 105
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „venituri provenite din drepturi” 
înseamnă venituri colectate de o societate 
de gestiune colectivă în numele titularilor 
de drepturi, indiferent dacă acestea provin 

(f) „venituri provenite din drepturi” 
înseamnă venituri colectate de o societate 
de gestiune colectivă în numele titularilor 
de drepturi, indiferent dacă acestea provin 
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dintr-un drept exclusiv, dintr-un drept la 
remunerare sau dintr-un drept la 
compensații;

dintr-un drept exclusiv sau dintr-un drept 
la remunerare;

Or. de

Amendamentul 106
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „utilizator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care întreprinde acțiuni 
condiționate de autorizarea de către titularii 
de drepturi, de remunerarea titularilor de 
drepturi sau de plata unor compensații 
către aceștia și care nu acționează în 
calitate de consumator;

(i) „utilizator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care întreprinde acțiuni 
condiționate de autorizarea de către titularii 
de drepturi sau de remunerarea titularilor 
de drepturi și care nu acționează în calitate 
de consumator;

Or. de

Amendamentul 107
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Principiu general

(1) Statele membre garantează că 
societățile de gestiune colectivă aflate sub 
jurisdicția lor respectă reglementările 
prezentei directive. În sensul prezentei 
directive, se află sub jurisdicția unui stat 
membru atât societățile de gestiune 
colectivă care sunt stabilite în acel stat 
membru, cât și cele care acordă cele mai 
multe licențe pentru repertoriul lor în 
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statul membru în cauză.
(2) Statele membre pot obliga societățile 
de gestiune colectivă aflate sub jurisdicția 
lor sau pe cele care desfășoară activități 
pe teritoriul lor la norme mai stricte sau 
mai detaliate în domeniile coordonate de 
prezenta directivă, în măsura în care 
aceste dispoziții sunt în acord cu dreptul 
comunitar.
(3) În cazurile în care un stat membru:
(a) și-a exercitat libertatea prevăzută la 
alineatul (2) pentru adoptarea de norme 
mai detaliate sau mai stricte de interes 
public general și
(b) constată că o societate de gestiune 
colectivă aflată sub jurisdicția unui alt 
stat membru acordă un număr 
semnificativ de licențe pe teritoriul său,
statul membru în cauză poate contacta 
statul membru competent în vederea 
adoptării unei soluții satisfăcătoare 
pentru ambele părți față de orice 
probleme ridicate.

Or. de

Amendamentul 108
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează că societățile de 
gestiune colectivă acționează în interesul 
membrilor lor și nu impun titularilor de 
drepturi ale căror drepturi le gestionează
obligații care nu sunt necesare în mod 
obiectiv pentru protecția drepturilor și a 
intereselor acestora.

Statele membre garantează că organizațiile
de gestiune colectivă acționează în 
interesul titularilor de drepturi ale căror 
drepturi le reprezintă și nu le impun 
obligații care nu sunt necesare în mod 
obiectiv pentru protecția drepturilor și a 
intereselor acestora.

Or. en
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Amendamentul 109
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează că societățile de 
gestiune colectivă acționează în interesul 
membrilor lor și nu impun titularilor de 
drepturi ale căror drepturi le gestionează 
obligații care nu sunt necesare în mod 
obiectiv pentru protecția drepturilor și a 
intereselor acestora.

Statele membre garantează că societățile de 
gestiune colectivă acționează în interesul 
colectiv al membrilor lor și nu impun 
titularilor de drepturi ale căror drepturi le 
gestionează ca un custode obligații care nu 
sunt necesare în mod obiectiv pentru 
protecția drepturilor și a intereselor 
acestora, în măsura în care pun la 
dispoziția societăților de gestiune colectivă 
suficiente posibilități de negociere în 
raport cu utilizatorii de drepturi.

Or. de

Amendamentul 110
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că titularii de 
drepturi sunt liberi să încredințeze 
drepturile lor unei organizații de gestiune 
colectivă și că, în momentul în care decid 
să facă acest lucru, această decizie 
prevalează asupra oricărei prezumții de 
transfer al drepturilor.

Or. en

Amendamentul 111
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Titularii de drepturi au dreptul de a 
autoriza o societate de gestiune colectivă 
aleasă de ei să le gestioneze drepturile, 
categoriile de drepturi sau tipurile de opere 
și de alte obiecte protejate alese de aceștia, 
pentru statele membre alese de aceștia, 
indiferent de statul membru de rezidență 
sau de stabilire sau de naționalitatea 
societății de gestiune colectivă sau a 
titularilor de drepturi.

(2) Titularii de drepturi au dreptul de a 
autoriza o organizație de gestiune colectivă 
aleasă de ei să le gestioneze drepturile, 
categoriile de drepturi sau tipurile de opere 
și de alte obiecte protejate alese de aceștia, 
pentru statele membre alese de aceștia, 
indiferent de statul membru de rezidență 
sau de stabilire sau de naționalitatea 
organizației de gestiune colectivă sau a 
titularilor de drepturi. Organizațiile de 
gestiune colectivă au dreptul de a solicita
atribuirea exclusivă a drepturilor asupra 
tuturor operelor membrilor lor.

Or. en

Amendamentul 112
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Titularii de drepturi au dreptul de a 
autoriza o societate de gestiune colectivă 
aleasă de ei să le gestioneze drepturile, 
categoriile de drepturi sau tipurile de opere 
și de alte obiecte protejate alese de aceștia, 
pentru statele membre alese de aceștia, 
indiferent de statul membru de rezidență 
sau de stabilire sau de naționalitatea 
societății de gestiune colectivă sau a 
titularilor de drepturi.

(2) Conform normelor stabilite în mod 
colectiv în cadrul adunării generale, 
titularii de drepturi au dreptul de a autoriza 
o organizație de gestiune colectivă aleasă 
de ei să le gestioneze drepturile, categoriile 
de drepturi sau tipurile de opere și de alte 
obiecte protejate alese de aceștia, pentru 
statele membre alese de aceștia, indiferent 
de statul membru de rezidență sau de 
stabilire sau de naționalitatea societății de 
gestiune colectivă sau a titularilor de 
drepturi.

Or. en
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Amendamentul 113
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Titularii de drepturi au dreptul de a 
autoriza o societate de gestiune colectivă 
aleasă de ei să le gestioneze drepturile, 
categoriile de drepturi sau tipurile de opere 
și de alte obiecte protejate alese de aceștia, 
pentru statele membre alese de aceștia, 
indiferent de statul membru de rezidență 
sau de stabilire sau de naționalitatea 
societății de gestiune colectivă sau a 
titularilor de drepturi.

(2) Titularii de drepturi au dreptul de a 
autoriza o organizație de gestiune colectivă 
aleasă de ei să le gestioneze drepturile, 
categoriile de drepturi sau tipurile de opere 
și de alte obiecte protejate alese de aceștia, 
pentru statele membre alese de aceștia, 
indiferent de statul membru de rezidență 
sau de stabilire sau de naționalitatea 
organizației de gestiune colectivă sau a 
titularilor de drepturi.

Or. en

Justificare

Titularii de drepturi ar trebui să păstreze dreptul la libertatea de a decide cu privire la 
drepturile asupra operelor lor. În alte țări, de exemplu, Statele Unite, titularii de drepturi au 
dreptul de a gestiona operele individuale în cadrul organizației lor de gestiune colectivă.

Amendamentul 114
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Titularii de drepturi au dreptul de a 
autoriza o societate de gestiune colectivă 
aleasă de ei să le gestioneze drepturile, 
categoriile de drepturi sau tipurile de 
opere și de alte obiecte protejate alese de 
aceștia, pentru statele membre alese de 
aceștia, indiferent de statul membru de 
rezidență sau de stabilire sau de 
naționalitatea societății de gestiune 
colectivă sau a titularilor de drepturi.

(2) Titularii de drepturi au dreptul de a 
autoriza o societate de gestiune colectivă 
aleasă de ei să le gestioneze drepturile, 
tipurile de opere și de alte obiecte protejate 
alese de aceștia, pentru statele membre 
alese de aceștia, indiferent de statul 
membru de rezidență sau de stabilire sau de 
naționalitatea societății de gestiune 
colectivă sau a titularilor de drepturi.
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Or. fr

Justificare

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).

Amendamentul 115
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru societățile de gestiune colectivă 
care gestionează drepturile de autor în 
domeniul audiovizualului, statele membre 
pot prevedea dispoziții care să autorizeze 
adunarea lor generală să solicite 
titularilor de drepturi să le încredințeze 
gestiunea unei combinații de drepturi, de 
tipuri de opere și de alte obiecte protejate.

Or. fr

Justificare

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).

Amendamentul 116
Josef Weidenholzer
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când titularii de drepturi 
autorizează societățile de gestiune 
colectivă să le gestioneze drepturile, au, 
de asemenea, libertatea ca societățile de 
gestiune colectivă să nu le gestioneze 
toate operele și li se oferă posibilitatea de 
a exclude anumite opere din gestiunea 
colectivă. În cazul în care autorizarea se 
face pe bază exclusivă, autorizația are 
termen limitat de maximum cinci ani.

Or. en

Amendamentul 117
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
statele membre pot adopta dispoziții 
specifice gestiunii drepturilor în domeniul 
audiovizualului, prin care să autorizeze 
societățile de gestiune colectivă să solicite 
titularilor de drepturi să le încredințeze 
gestiunea grupată a drepturilor pentru 
toate modurile de exploatare a operei.

Or. fr

Justificare

În domeniul audiovizualului, spre deosebire de domeniul muzical, din cauza caracterului 
specific al raportului de forțe dintre autori și producători, ar putea să se realizeze o divizare 
pe categorii a aportului de drepturi în detrimentul remunerării autorilor și al posibilităților 
de difuzare ale televiziunilor.
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Amendamentul 118
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Titularii de drepturi au dreptul să 
acorde licențe gratuite pentru utilizarea 
necomercială a operelor și drepturilor lor. 
În acest caz, titularii de drepturi 
informează în timp util organizațiile de 
gestiune colectivă autorizate să gestioneze 
drepturile aferente acestor opere că a fost 
acordată o licență gratuită.

Or. en

Amendamentul 119
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Titularii de drepturi au dreptul să 
acorde licențe gratuite pentru utilizarea 
necomercială a operelor și drepturilor lor. 
În acest caz, titularii de drepturi 
informează în timp util organizațiile de 
gestiune colectivă autorizate să gestioneze 
drepturile aferente acestor opere că a fost 
acordată o licență gratuită.

Or. en

Justificare

Titularii de drepturi ar trebui să beneficieze de flexibilitate în ceea ce privește gestiunea 
operelor lor: titularii de drepturi ar trebui să aibă dreptul să decidă dacă operele lor pot fi 
utilizate în condițiile unor licențe gratuite, precum Creative Commons, fără a aduce atingere 
calității lor de membru al OGC care îi reprezintă.
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Amendamentul 120
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Membrii și titularii de drepturi ai 
societăților de gestiune colectivă au 
dreptul de a utiliza licențe alternative în 
scopuri comerciale și necomerciale.

Or. de

Justificare

Titularii de drepturi ar trebui să aibă dreptul de a utiliza licențe alternative, cum ar fi 
Creative Commons. 

Amendamentul 121
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titularii de drepturi au dreptul de a 
revoca autorizația de gestiune a unor 
drepturi, a unor categorii de drepturi sau a 
unor tipuri de opere și a altor obiecte 
protejate acordată unei societăți de gestiune 
colectivă sau de a retrage din societatea de 
gestiune colectivă orice drepturi, categorii 
de drepturi sau tipuri de opere și de alte 
obiecte protejate, la alegerea titularilor,
pentru statul membru ales de aceștia, cu un 
preaviz rezonabil care nu trebuie să 
depășească șase luni. Societatea de 
gestiune colectivă poate decide ca această 
revocare sau retragere să intre în vigoare 
numai la mijlocul sau la sfârșitul unui 
exercițiu financiar, luându-se în 
considerare acela dintre aceste două 
termene care se produce primul după 

(3) Titularii de drepturi au dreptul de a 
revoca autorizația de gestiune a unor 
drepturi, a unor categorii de drepturi sau a 
unor tipuri de opere și de alte obiecte 
protejate acordată unei societăți de gestiune 
colectivă sau de a retrage din societatea de 
gestiune colectivă orice drepturi, categorii 
de drepturi sau tipuri de opere și de alte 
obiecte protejate, la alegerea titularilor, 
pentru statul membru ales de aceștia, cu un 
preaviz rezonabil care nu depășește șase 
luni.
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expirarea perioadei de preaviz.

Or. de

Justificare

Nu este necesar să se limiteze sau să se îngreuneze „dreptul la reziliere” prin termene lungi.

Amendamentul 122
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titularii de drepturi au dreptul de a 
revoca autorizația de gestiune a unor 
drepturi, a unor categorii de drepturi sau a 
unor tipuri de opere și a altor obiecte 
protejate acordată unei societăți de gestiune 
colectivă sau de a retrage din societatea de 
gestiune colectivă orice drepturi, categorii 
de drepturi sau tipuri de opere și de alte 
obiecte protejate, la alegerea titularilor, 
pentru statul membru ales de aceștia, cu un 
preaviz rezonabil care nu trebuie să 
depășească șase luni. Societatea de 
gestiune colectivă poate decide ca această 
revocare sau retragere să intre în vigoare 
numai la mijlocul sau la sfârșitul unui 
exercițiu financiar, luându-se în 
considerare acela dintre aceste două 
termene care se produce primul după 
expirarea perioadei de preaviz.

(3) Titularii de drepturi au dreptul de a 
revoca autorizația de gestiune a unor 
drepturi, a unor categorii de drepturi sau a 
unor tipuri de opere și de alte obiecte 
protejate acordată unei societăți de gestiune 
colectivă sau de a retrage din societatea de 
gestiune colectivă orice drepturi, categorii 
de drepturi sau tipuri de opere și de alte 
obiecte protejate, la alegerea titularilor, 
pentru statul membru ales de aceștia, cu un 
preaviz rezonabil care nu trebuie să 
depășească șase luni. Societatea de 
gestiune colectivă poate decide ca această 
revocare sau retragere să intre în vigoare 
numai la sfârșitul unei perioade care nu 
poate depăși doi ani, calculată la data 
aniversării aderării autorului.

Or. fr

Justificare

Dacă este esențial să se permită un drept de retragere, este necesar ca acesta să fie încadrat 
pentru a evita efectele adverse care afectează chiar și ideea principiilor punerii în comun și 
solidarității, care se află în centrul misiunilor societăților de gestiune colectivă. 
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Amendamentul 123
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titularii de drepturi au dreptul de a 
revoca autorizația de gestiune a unor 
drepturi, a unor categorii de drepturi sau a 
unor tipuri de opere și a altor obiecte 
protejate acordată unei societăți de 
gestiune colectivă sau de a retrage din 
societatea de gestiune colectivă orice 
drepturi, categorii de drepturi sau tipuri de 
opere și de alte obiecte protejate, la 
alegerea titularilor, pentru statul membru 
ales de aceștia, cu un preaviz rezonabil 
care nu trebuie să depășească șase luni. 
Societatea de gestiune colectivă poate 
decide ca această revocare sau retragere să 
intre în vigoare numai la mijlocul sau la 
sfârșitul unui exercițiu financiar, luându-se 
în considerare acela dintre aceste două 
termene care se produce primul după 
expirarea perioadei de preaviz.

(3) Titularii de drepturi au dreptul de a 
revoca autorizația de gestiune a unor 
drepturi, a unor categorii de drepturi sau a 
unor tipuri de opere și de alte obiecte 
protejate acordată unei organizații de 
gestiune colectivă sau de a retrage din 
organizația de gestiune colectivă orice 
drepturi, categorii de drepturi, opere sau 
tipuri de opere și de alte obiecte protejate, 
la alegerea titularilor, în orice moment pe 
perioada vizată de autorizație, pentru 
statul membru ales de aceștia, cu un 
preaviz rezonabil care nu trebuie să 
depășească șase luni. Organizația de 
gestiune colectivă poate decide ca această 
revocare sau retragere să intre în vigoare 
numai la mijlocul sau la sfârșitul unui 
exercițiu financiar, luându-se în 
considerare acela dintre aceste două 
termene care se produce primul după 
expirarea perioadei de preaviz.

Or. en

Justificare

Opere individuale, a se vedea articolul 5 alineatul (2).

Amendamentul 124
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titularii de drepturi au dreptul de a 
revoca autorizația de gestiune a unor 

(3) Titularii de drepturi au dreptul de a 
revoca autorizația de gestiune a unor 
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drepturi, a unor categorii de drepturi sau
a unor tipuri de opere și a altor obiecte 
protejate acordată unei societăți de gestiune 
colectivă sau de a retrage din societatea de 
gestiune colectivă orice drepturi, categorii 
de drepturi sau tipuri de opere și de alte 
obiecte protejate, la alegerea titularilor, 
pentru statul membru ales de aceștia, cu un 
preaviz rezonabil care nu trebuie să 
depășească șase luni. Societatea de 
gestiune colectivă poate decide ca această 
revocare sau retragere să intre în vigoare 
numai la mijlocul sau la sfârșitul unui 
exercițiu financiar, luându-se în 
considerare acela dintre aceste două 
termene care se produce primul după 
expirarea perioadei de preaviz.

drepturi, a unor tipuri de opere și de alte
obiecte protejate acordată unei societăți de 
gestiune colectivă sau de a retrage din 
societatea de gestiune colectivă orice 
drepturi, categorii de drepturi sau tipuri de 
opere și de alte obiecte protejate, la 
alegerea titularilor, pentru statul membru 
ales de aceștia, cu un preaviz rezonabil 
care nu trebuie să depășească șase luni. 
Societatea de gestiune colectivă poate 
decide ca această revocare sau retragere să 
intre în vigoare numai la sfârșitul unui 
exercițiu financiar.

Or. fr

Justificare

Dreptul de retragere trebuie consacrat. Totuși, statele membre trebuie să poată încadra 
condițiile de retragere ale autorilor pentru a evita utilizările în mod obiectiv abuzive de dus și 
întors. O astfel de utilizare abuzivă ar duce la împiedicarea societăților de gestiune colectivă 
de a-și îndeplini misiunea de punere în comun a costurilor de gestiune în beneficiul tuturor 
autorilor, de protecție și de promovare a diversității culturale și ar afecta securitatea juridică 
a utilizatorilor.

Amendamentul 125
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Potrivit dreptului concurenței, statele 
membre pot prevedea dispoziții care să 
autorizeze societățile de gestiune colectivă 
să stabilească modalități adaptate vizând 
limitarea unei utilizări în mod obiectiv 
abuzive de dus și întors a titularilor de 
drepturi.

Or. fr
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Justificare

Dreptul de retragere trebuie consacrat. Totuși, statele membre trebuie să poată încadra 
condițiile de retragere ale autorilor pentru a evita utilizările în mod obiectiv abuzive de dus și 
întors. O astfel de utilizare abuzivă ar duce la împiedicarea societăților de gestiune colectivă 
de a-și îndeplini misiunea de punere în comun a costurilor de gestiune în beneficiul tuturor 
autorilor, de protecție și de promovare a diversității culturale și ar afecta securitatea juridică 
a utilizatorilor.

Amendamentul 126
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Societățile de gestiune colectivă nu 
trebuie să restrângă exercitarea drepturilor 
prevăzute la alineatele (3) și (4) prin 
solicitări ca gestiunea drepturilor, a 
categoriilor de drepturi sau a tipurilor de 
opere și de alte obiecte protejate care fac 
obiectul revocării sau al retragerii să fie 
încredințate unei alte societăți de gestiune.

(5) Organizațiile de gestiune colectivă nu 
restrâng exercitarea drepturilor prevăzute 
la alineatele (3) și (4) prin solicitări ca 
gestiunea drepturilor, a categoriilor de 
drepturi, a operelor sau a tipurilor de opere 
și de alte obiecte protejate care fac obiectul 
revocării sau al retragerii să fie încredințate 
unei alte organizații de gestiune colectivă.

Or. en

Justificare

Opere individuale, a se vedea articolul 5 alineatul (2).

Amendamentul 127
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre garantează că titularul 
drepturilor își dă în mod expres și specific 
acordul pentru fiecare drept, categorie de 
drepturi sau tip de opere și de alte obiecte 
protejate a căror gestionare de către 

(6) Statele membre garantează că titularul 
drepturilor își dă în mod expres și specific 
acordul pentru fiecare drept, categorie de 
drepturi, operă sau tip de opere și de alte 
obiecte protejate a căror gestiune de către 
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societatea de gestiune colectivă este 
autorizată de titularul drepturilor și că acest 
acord este consemnat în formă scrisă.

organizația de gestiune colectivă este 
autorizată de titularul drepturilor și că acest 
acord este consemnat în formă scrisă.

Or. en

Justificare

Opere individuale, a se vedea articolul 5 alineatul (2).

Amendamentul 128
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf al prezentului alineat nu 
aduce atingere acordurilor statelor 
membre cu privire la administrarea 
drepturilor prin licențe colective extinse, 
gestiune colectivă obligatorie sau 
acorduri similare sau o combinație a 
acestora și prin prezumții juridice de 
reprezentare sau de transfer al 
drepturilor.

Or. en

[A se vedea formularea de la articolul 1 alineatul (5) din Directiva 2012/28/UE privind 
anumite utilizări permise ale operelor orfane (JO L 299, 27.10.2012, p. 5).]

Justificare

Astfel cum se subliniază în Directiva privind operele orfane, societățile de gestiune colectivă 
nu sunt obligate să obțină consimțământul titularilor de drepturi care fac obiectul licențelor 
colective extinse sau al altor regimuri similare dintr-un stat membru.

Amendamentul 129
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 7 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Fiecare membru al unei organizații 
de gestiune colectivă are dreptul de a 
solicita audituri independente externe ale 
organizației sale de gestiune colectivă în 
orice moment pe durata autorizației.

Or. en

Justificare

Având în vedere o serie de cazuri de corupție și de gestionare defectuoasă a fondurilor în 
cadrul societăților de gestiune colectivă din ultimii ani, există o nevoie stringentă de audituri 
externe pentru a se asigura independența și diligența reale în cadrul procesului de auditare.

Amendamentul 130
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societățile de gestiune colectivă își 
informează membrii în privința drepturilor 
acestora decurgând din alineatele (1)-(6) în 
termen de una până la șase luni de la data 
transpunerii prezentei directive.

Organizațiile de gestiune colectivă își 
informează membrii în privința drepturilor 
acestora decurgând din alineatele (1)-(6) în 
termen de patru luni de la data transpunerii 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 131
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Societățile de gestiune colectivă trebuie 
să accepte un titular de drepturi ca 
membru dacă acesta îndeplinește 

(2) Societățile de gestiune colectivă refuză 
o solicitare de aderare numai pe baza unor 
criterii obiective. Aceste criterii se includ 
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condițiile de aderare. Acestea pot refuza o 
solicitare de aderare numai pe baza unor 
criterii obiective. Aceste criterii se includ 
în statutul sau în condițiile de aderare ale 
societății de gestiune colectivă și se pun la 
dispoziția publicului.

în statutul sau în condițiile de aderare ale 
societății de gestiune colectivă și se pun la 
dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 132
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Societățile de gestiune colectivă trebuie 
să accepte un titular de drepturi ca membru 
dacă acesta îndeplinește condițiile de 
aderare. Acestea pot refuza o solicitare de 
aderare numai pe baza unor criterii 
obiective. Aceste criterii se includ în 
statutul sau în condițiile de aderare ale 
societății de gestiune colectivă și se pun la 
dispoziția publicului.

(2) Societățile de gestiune colectivă 
acceptă un titular de drepturi ca membru 
dacă acesta îndeplinește condițiile de 
aderare. Acestea pot refuza o solicitare de 
aderare numai pe baza unor criterii 
obiective și transparente. Respingerea 
solicitării se justifică explicit titularului de 
drepturi. Aceste criterii se includ în 
statutul sau în condițiile de aderare ale 
societății de gestiune colectivă și se pun la 
dispoziția publicului. Criteriile trebuie să 
fie nediscriminatorii și nu pot conduce la 
o excludere a membrilor din cauza 
dimensiunii repertoriului, a veniturilor 
preconizate din taxe sau a contractelor 
anterioare de acordare a licențelor.

Or. de

Amendamentul 133
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Societățile de gestiune colectivă trebuie 
să accepte un titular de drepturi ca membru 
dacă acesta îndeplinește condițiile de 
aderare. Acestea pot refuza o solicitare de 
aderare numai pe baza unor criterii 
obiective. Aceste criterii se includ în 
statutul sau în condițiile de aderare ale 
societății de gestiune colectivă și se pun la 
dispoziția publicului.

(2) Societățile de gestiune colectivă 
acceptă un titular de drepturi și entitățile 
care reprezintă titularii de drepturi, 
inclusiv alte organizații de gestiune 
colectivă și asociații ale titularilor de 
drepturi, ca membri dacă aceștia 
îndeplinesc condițiile de aderare. Acestea 
pot refuza o solicitare de aderare numai pe 
baza unor criterii obiective și 
nediscriminatorii. Aceste criterii se includ 
în statutul sau în condițiile de aderare ale 
societății de gestiune colectivă și se pun la 
dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 134
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statutul societății de gestiune colectivă 
prevede mecanisme adecvate și eficace 
pentru participarea membrilor săi la 
procesul decizional al acesteia.
Reprezentarea diverselor categorii de 
membri în procesul decizional trebuie să 
fie echitabilă și echilibrată.

(3) Statutul societății de gestiune colectivă 
consacră mecanisme adecvate, eficace și 
democratice pentru participarea membrilor 
săi la procesul decizional al acesteia.
Reprezentarea membrilor în procesul 
decizional din toate organismele este 
echitabilă și echilibrată, iar aceștia trebuie 
să aibă drept de vot pasiv și activ în cadrul 
adunării generale.

Or. de

Justificare

Nu sunt necesare diferite categorii de membri.
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Amendamentul 135
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statutul societății de gestiune colectivă 
prevede mecanisme adecvate și eficace 
pentru participarea membrilor săi la 
procesul decizional al acesteia. 
Reprezentarea diverselor categorii de 
membri în procesul decizional trebuie să 
fie echitabilă și echilibrată.

(3) Statutul societății de gestiune colectivă 
prevede mecanisme adecvate și eficace 
pentru participarea membrilor săi la 
procesul decizional al acesteia. 
Reprezentarea diverselor categorii de 
membri la toate nivelurile procesului
decizional este echitabilă și echilibrată.

Or. en

Amendamentul 136
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O adunare generală a membrilor unei 
societăți de gestiune colectivă trebuie
convocată cel puțin o dată pe an.

(2) O adunare generală a membrilor unei 
societăți de gestiune colectivă este
convocată cel puțin o dată pe an. Adunarea 
generală este împuternicită să ia deciziile 
strategice în cadrul societății de gestiune 
colectivă, a căror punere în aplicare poate 
fi delegată organismului care exercită 
funcția de supraveghere, asigurând faptul 
că titularii de drepturi cu repertoriu de 
nișă sunt reprezentați în mod 
corespunzător în cadrul respectivului 
organism.

Or. en

Amendamentul 137
Toine Manders
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O adunare generală a membrilor unei 
societăți de gestiune colectivă trebuie
convocată cel puțin o dată pe an.

(2) O adunare generală a membrilor unei 
societăți de gestiune colectivă este
convocată cel puțin o dată pe an. Adunarea 
generală este împuternicită să ia deciziile 
strategice în cadrul societății de gestiune 
colectivă. Competența de a lua orice altă 
decizie este delegată de adunarea 
generală organismului care exercită 
funcția de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 138
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Adunarea generală aprobă orice 
modificări ale statutului și ale condițiilor 
de aderare la societatea de gestiune 
colectivă, în cazurile în care condițiile 
respective nu sunt reglementate prin 
statut.

(3) Adunarea generală aprobă orice 
modificări ale statutului și ale condițiilor 
de aderare la societatea de gestiune 
colectivă.

Or. de

Amendamentul 139
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Adunarea generală nu decide în privința 
numirii sau eliberării din funcție a 

eliminat
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membrilor consiliului de administrație 
sau a fiecărui director general în cazurile 
în care competența de numire sau 
eliberare din funcție a acestora aparține 
consiliului de supraveghere.

Or. de

Amendamentul 140
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) politica de distribuție a sumelor 
datorate titularilor de drepturi, cu excepția 
cazurilor în care adunarea generală 
decide să delege această decizie 
organismului care exercită funcția de 
supraveghere;

(a) politica de distribuție a sumelor 
datorate titularilor de drepturi;

Or. de

Amendamentul 141
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) utilizarea sumelor datorate titularilor 
de drepturi care nu pot fi distribuite 
conform dispozițiilor articolului 12 
alineatul (2), cu excepția cazurilor în care 
adunarea generală decide să delege 
această decizie organismului care exercită 
funcția de supraveghere;

eliminat

Or. en
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Justificare

Eliminarea acestei litere este o consecință a modificării propuse a articolului 12 
alineatul (2).

Amendamentul 142
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) utilizarea sumelor datorate titularilor de 
drepturi care nu pot fi distribuite conform 
dispozițiilor articolului 12 alineatul (2), cu 
excepția cazurilor în care adunarea 
generală decide să delege această decizie 
organismului care exercită funcția de 
supraveghere;

(b) utilizarea sumelor datorate titularilor de 
drepturi care nu pot fi distribuite conform 
dispozițiilor articolului 12 alineatul (2);

Or. de

Amendamentul 143
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) statutul societății de gestiune 
colectivă;

Or. de

Amendamentul 144
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – litera db (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) criteriile și condițiile de aderare.

Or. de

Amendamentul 145
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Adunarea generală controlează 
activitățile societății de gestiune colectivă 
cel puțin prin decizii privind numirea și 
eliberarea din funcție a auditorului și prin 
aprobarea raportului anual de transparență 
și a raportului de audit.

(6) Adunarea generală controlează 
activitățile organizației de gestiune 
colectivă cel puțin prin decizii privind 
numirea și eliberarea din funcție a 
auditorului și prin aprobarea raportului 
anual de transparență și a raportului de 
audit. Dacă practica de gestiune 
financiară a organizației de gestiune 
colectivă este în mod rezonabil 
îndoielnică, adunarea generală poate 
decide realizarea unui audit extern. 
Rezultatul auditului extern se comunică 
tuturor membrilor și publicului.

Or. en

Justificare

Având în vedere o serie de cazuri de corupție și de gestionare defectuoasă a fondurilor în 
cadrul societăților de gestiune colectivă din ultimii ani, există o nevoie stringentă de audituri 
externe pentru a se asigura independența și diligența reale în cadrul procesului de auditare.

Amendamentul 146
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Adunarea generală controlează 
activitățile societății de gestiune colectivă 
cel puțin prin decizii privind numirea și 
eliberarea din funcție a auditorului și prin 
aprobarea raportului anual de transparență 
și a raportului de audit.

(6) Adunarea generală controlează 
activitățile societății de gestiune colectivă 
cel puțin prin decizii privind numirea și 
eliberarea din funcție a auditorului și prin 
aprobarea raportului anual de transparență 
și a raportului de audit. În cazul unor 
suspiciuni întemeiate cu privire la 
administrarea fondurilor, membrii au 
dreptul de a numi un auditor intern sau 
extern pentru a efectua un control. 
Rezultatele acestei verificări sunt 
raportate autorităților naționale 
competente în vederea inițierii 
procedurilor corespunzătoare.

Or. de

Amendamentul 147
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Orice restrângere a dreptului 
membrilor societății de gestiune colectivă 
de a participa și de a-și exercita drepturile 
de vot într-o adunare generală trebuie să 
fie echitabilă și proporțională și să se 
bazeze pe următoarele criterii:

eliminat

(a) durata apartenenței la societate;
(b) sumele primite de la un membru sau 
datorate acestuia pentru exercițiul 
financiar în cauză.
Aceste criterii se includ în statutul sau în 
condițiile de aderare ale societății de 
gestiune colectivă și se pun la dispoziția 
publicului, în conformitate cu articolele 
17 și 19.
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Or. en

Amendamentul 148
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Orice restrângere a dreptului 
membrilor societății de gestiune colectivă 
de a participa și de a-și exercita drepturile 
de vot într-o adunare generală trebuie să 
fie echitabilă și proporțională și să se 
bazeze pe următoarele criterii:

eliminat

(a) durata apartenenței la societate;
(b) sumele primite de la un membru sau 
datorate acestuia pentru exercițiul 
financiar în cauză.
Aceste criterii se includ în statutul sau în 
condițiile de aderare ale societății de 
gestiune colectivă și se pun la dispoziția
publicului, în conformitate cu articolele 
17 și 19.

Or. de

Amendamentul 149
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice restrângere a dreptului membrilor 
societății de gestiune colectivă de a 
participa și de a-și exercita drepturile de 
vot într-o adunare generală trebuie să fie
echitabilă și proporțională și să se bazeze
pe următoarele criterii:

Fiecare membru al unei organizații de 
gestiune colectivă are dreptul să voteze în 
cadrul adunării generale, inclusiv, dacă 
este cazul, prin vot electronic. Orice 
restrângere a dreptului membrilor 
organizației de gestiune colectivă de a 
participa și de a-și exercita drepturile de 
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vot într-o adunare generală este echitabilă 
și proporțională și se bazează pe 
următoarele criterii:

Or. en

Justificare

Participarea largă și votarea eficientă ar trebui să fie încurajate.

Amendamentul 150
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sumele primite de la un membru sau 
datorate acestuia pentru exercițiul 
financiar în cauză.

eliminat

Or. en

Justificare

Condiționarea dreptului de vot cu sumele primite este nedemocratică. Întrucât distribuția 
veniturilor titularilor de drepturi în cadrul organizațiilor de gestiune colectivă este extrem de 
inegală, restricționarea puterii de vot în funcție de sumele primite poate genera diferențe 
irațional de mari în ceea ce privește influența.

Amendamentul 151
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Fiecare membru al unei societăți de 
gestiune colectivă are dreptul de a desemna 
orice altă persoană fizică sau juridică în 
calitate de reprezentant pentru a participa și 
a vota în numele său în cadrul adunării 

(8) Fiecare membru al unei societăți de 
gestiune colectivă are dreptul de a desemna 
orice altă persoană fizică sau juridică care 
este membră a respectivei societăți de 
gestiune colectivă în calitate de 
reprezentant pentru a participa și a vota în 
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generale, prin reprezentare. numele său în cadrul adunării generale, 
prin procură. Atunci când o organizație de 
gestiune colectivă reprezintă mai multe 
categorii de titulari de drepturi, un 
membru poate acorda o procură numai 
unui alt membru din aceeași categorie. 
Numărul de procuri pe care poate să îl 
aibă un singur membru este plafonat.

Or. en

Amendamentul 152
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Fiecare membru al unei societăți de 
gestiune colectivă are dreptul de a desemna 
orice altă persoană fizică sau juridică în 
calitate de reprezentant pentru a participa și 
a vota în numele său în cadrul adunării 
generale, prin reprezentare.

(8) Fiecare membru al unei organizații de 
gestiune colectivă are dreptul de a desemna 
orice altă persoană fizică sau juridică în 
calitate de reprezentant pentru a participa și 
a vota în numele său în cadrul adunării 
generale prin procură. Procura este 
valabilă doar dacă membrul o acordă 
liber titularului cu cel mult trei luni 
înainte de a fi utilizată.

Or. en

Justificare

Pentru a evita ca producătorii de muzică și/sau casele de discuri să facă o practică standard 
din a solicita o procură permanentă din partea noilor artiști cu care semnează un contract, 
care, în timp, le-ar permite să preia controlul asupra societăților de gestiune colectivă.

Amendamentul 153
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Fiecare membru al unei societăți de 
gestiune colectivă are dreptul de a desemna 
orice altă persoană fizică sau juridică în 
calitate de reprezentant pentru a participa și 
a vota în numele său în cadrul adunării 
generale, prin reprezentare.

(8) Fiecare membru al unei societăți de 
gestiune colectivă are dreptul de a desemna 
orice alt membru sau orice altă persoană 
juridică din aceeași categorie în calitate de 
reprezentant pentru a participa și a vota în 
numele său în cadrul adunării generale, 
prin procură.

Or. de

Amendamentul 154
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că 
societatea de gestiune colectivă înființează 
o funcție de supraveghere, responsabilă cu 
monitorizarea permanentă a activităților și 
cu îndeplinirea îndatoririlor de către 
persoanele cărora li s-au încredințat 
responsabilități de conducere în cadrul 
societății de gestiune colectivă. Trebuie să 
existe o reprezentare echitabilă și 
echilibrată a membrilor societății de 
gestiune colectivă în organismul care 
exercită această funcție, în vederea 
asigurării participării efective a acestora.

(1) Statele membre garantează că 
societatea de gestiune colectivă înființează 
o funcție de supraveghere, responsabilă cu 
monitorizarea permanentă a activităților și 
cu îndeplinirea îndatoririlor de către 
persoanele cărora li s-au încredințat 
responsabilități de conducere în cadrul 
societății de gestiune colectivă. Există o 
reprezentare echitabilă și echilibrată a 
membrilor societății de gestiune colectivă, 
care reprezintă diferite categorii de 
titulari de drepturi, inclusiv repertoriu de 
nișă, în organismul care exercită această 
funcție, în vederea asigurării participării 
efective a acestora.

Or. en

Amendamentul 155
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că 
societatea de gestiune colectivă înființează 
o funcție de supraveghere, responsabilă cu 
monitorizarea permanentă a activităților și 
cu îndeplinirea îndatoririlor de către 
persoanele cărora li s-au încredințat 
responsabilități de conducere în cadrul 
societății de gestiune colectivă. Trebuie să 
existe o reprezentare echitabilă și 
echilibrată a membrilor societății de 
gestiune colectivă în organismul care 
exercită această funcție, în vederea 
asigurării participării efective a acestora.

(1) Statele membre garantează că 
organizația de gestiune colectivă 
înființează o funcție de supraveghere, 
responsabilă cu monitorizarea permanentă 
a activităților și cu îndeplinirea 
îndatoririlor de către persoanele cărora li s-
au încredințat responsabilități de conducere 
în cadrul organizației de gestiune 
colectivă. Există o reprezentare echitabilă 
și echilibrată a diferitelor categorii de 
membri ai organizației de gestiune 
colectivă în organismul care exercită 
această funcție, în vederea asigurării 
participării efective a acestora.

Or. en

Justificare

Echilibru între diferitele categorii de membri ai OGC.

Amendamentul 156
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismul însărcinat cu îndeplinirea 
funcției de supraveghere se întrunește 
periodic și are cel puțin următoarele 
competențe:

(2) Organismul însărcinat cu îndeplinirea 
funcției de supraveghere se întrunește cel 
puțin o dată la trei luni și are cel puțin 
următoarele competențe:

Or. en

Justificare

O cerință de întrunire „periodică” este prea vagă și ar trebui, prin urmare, să fie definită 
mai clar.
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Amendamentul 157
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) aprobarea achiziției de proprietăți 
imobiliare de către societatea de gestiune 
colectivă;

eliminat

Or. de

Amendamentul 158
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot decide că 
alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul 
societăților de gestiune colectivă în cazul 
cărora datele din bilanțul contabil nu 
depășesc două din următoarele trei 
plafoane:

eliminat

(a) totalul bilanțului: 350 000 EUR;
(b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR;
(c) numărul mediu de angajați în cursul 
exercițiului financiar: 10

Or. de

Amendamentul 159
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot decide că alineatele 
(1) și (2) nu se aplică în cazul societăților
de gestiune colectivă în cazul cărora datele 
din bilanțul contabil nu depășesc două din 
următoarele trei plafoane:

(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică în 
cazul organizațiilor de gestiune colectivă 
în cazul cărora datele din bilanțul contabil 
nu depășesc două din următoarele trei 
plafoane:

Or. en

Justificare

În conformitate cu angajamentele de reglementare mai bună și cele ale Comisiei, statelor 
membre li se permite să scutească microentitățile de anumite cerințe potențial împovărătoare.

Amendamentul 160
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că persoanele 
care gestionează efectiv activitatea unei 
societăți de gestiune colectivă și directorii 
acesteia, cu excepția directorilor care 
exercită o funcție de supraveghere,
elaborează procedurile de așa natură încât 
să se evite conflictele de interese. 
Societatea de gestiune colectivă trebuie să 
dispună de proceduri pentru identificarea, 
gestionarea, monitorizarea și dezvăluirea 
conflictelor de interese, astfel încât acestea 
să nu afecteze interesele membrilor 
societății.

Statele membre se asigură că persoanele 
care gestionează efectiv activitatea unei 
societăți de gestiune colectivă și directorii 
acesteia elaborează procedurile de așa 
natură încât să se evite conflictele de 
interese. Societatea de gestiune colectivă 
dispune de proceduri pentru identificarea, 
gestionarea, monitorizarea și dezvăluirea 
conflictelor de interese, astfel încât acestea 
să nu afecteze interesele membrilor 
societății.

Or. en

Amendamentul 161
Christian Engström
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste proceduri trebuie să includă o 
declarație individuală anuală transmisă de 
fiecare dintre persoanele și directorii în 
cauză organismului însărcinat cu 
îndeplinirea funcției de supraveghere, care 
să conțină următoarele informații:

Aceste proceduri includ o declarație 
individuală transmisă de fiecare dintre 
persoanele și directorii în cauză 
organismului însărcinat cu îndeplinirea 
funcției de supraveghere și membrilor și 
accesibilă publicului pe site-ul internet al 
organizației de gestiune colectivă. 
Declarația se elaborează înainte de 
intrarea în funcție a fiecăreia dintre 
respectivele persoane, după care se 
reînnoiește anual. Declarația conține
următoarele informații:

Or. en

Justificare

Conflictele de interese trebuie dezvăluite înainte de intrarea în funcție a unui manager sau a 
unui director.

Amendamentul 162
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste proceduri trebuie să includă o 
declarație individuală anuală transmisă de 
fiecare dintre persoanele și directorii în 
cauză organismului însărcinat cu 
îndeplinirea funcției de supraveghere, care 
să conțină următoarele informații:

Aceste proceduri includ o declarație 
individuală anuală publicată și transmisă 
de fiecare dintre persoanele și directorii în 
cauză organismului însărcinat cu 
îndeplinirea funcției de supraveghere, care 
să conțină următoarele informații:

Or. de

Amendamentul 163
Christian Engström
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile de gestiune colectivă depun 
toate eforturile pentru colectarea și 
gestionarea veniturilor provenite din 
drepturi.

(1) Organizațiile de gestiune colectivă 
depun toate eforturile pentru colectarea și 
gestionarea veniturilor provenite din 
drepturi în condiții de acuratețe și 
transparență. Cu excepția statelor 
membre cu sisteme de acordare de licențe 
extensive, o organizație de gestiune 
colectivă se asigură că colectează 
veniturile provenite din drepturi numai în 
numele titularilor de drepturi ale căror 
drepturi este autorizată să le reprezinte.

Or. en

Justificare

Armonizare cu articolele 12 alineatul (1) și 14 alineatul (2) care afirmă că plățile trebuie 
făcute cu acuratețe. Dacă plățile trebuie să fie precise, este logic că și colectarea și gestiunea 
trebuie să fie la fel. În plus, organizațiile de gestiune colectivă ar trebui să colecteze numai în 
numele membrilor și titularilor de drepturi ale căror drepturi le gestionează în temeiul unui 
acord de reprezentare.

Amendamentul 164
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazurile în care, în așteptarea 
distribuirii sumelor datorate titularilor de 
drepturi, societatea de gestiune colectivă 
investește veniturile provenite din drepturi 
și orice venituri provenite din investirea 
acestora, acest lucru trebuie să se realizeze
în conformitate cu politica generală de 
investiții menționată la articolul 7 alineatul 
(5) litera (c) și cu respectarea următoarelor 
reguli:

(4) În cazurile în care, în așteptarea 
distribuirii sumelor datorate titularilor de 
drepturi, societatea de gestiune colectivă 
investește veniturile provenite din drepturi 
și orice venituri provenite din investirea 
acestora, acest lucru se realizează în
interesul titularilor de drepturi ale căror 
drepturi le reprezintă și în conformitate cu 
politica generală de investiții menționată la 
articolul 7 alineatul (5) litera (c) și cu 
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respectarea următoarelor reguli:

Or. en

Amendamentul 165
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) activele sunt investite în interesul 
membrilor; dacă există un potențial 
conflict de interese, societatea de gestiune 
colectivă se asigură că investiția se 
realizează exclusiv în interesul membrilor;

(a) dacă există un potențial conflict de 
interese, societatea de gestiune colectivă se 
asigură că investiția se realizează exclusiv 
în interesul acestor titulari de drepturi;

Or. en

Amendamentul 166
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) activele se investesc într-un mod care 
nu aduce atingere sumelor datorate 
titularilor de drepturi;

Or. en

Amendamentul 167
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că 
acordurile care reglementează relația 
societății de gestiune colectivă cu membrii 
și titularii săi de drepturi precizează
deducerile care se aplică veniturilor 
provenite din drepturi menționate la 
articolul 16 litera (e).

(1) Statele membre garantează că 
acordurile care reglementează relația 
societății de gestiune colectivă cu membrii 
săi autorizează în mod specific deducerile 
care se aplică veniturilor provenite din 
drepturi menționate la articolul 16 
litera (e).

Or. en

Amendamentul 168
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre garantează că, în cazul 
în care o societate de gestiune colectivă 
prestează servicii sociale, culturale sau 
educaționale finanțate prin intermediul 
deducerilor din veniturile provenite din 
drepturi, titularii de drepturi au dreptul la
următoarele:

(2) Statele membre garantează că, în cazul 
în care o societate de gestiune colectivă 
prestează servicii sociale, culturale sau 
educaționale finanțate prin intermediul 
deducerilor din veniturile provenite din 
drepturi, aceste servicii se prestează pe 
bază de criterii echitabile, în special în 
ceea ce privește accesul la aceste servicii 
și amploarea lor.

Or. en

Amendamentul 169
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre garantează că, în cazul 
în care o societate de gestiune colectivă 
prestează servicii sociale, culturale sau 

(2) Statele membre garantează că, în cazul 
în care o societate de gestiune colectivă 
prestează servicii sociale, culturale sau 
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educaționale finanțate prin intermediul 
deducerilor din veniturile provenite din 
drepturi, titularii de drepturi au dreptul la 
următoarele:

educaționale finanțate prin intermediul 
deducerilor din veniturile provenite din 
drepturi și al oricărui venit provenit din 
investiții ale veniturilor provenite din 
drepturi, titularii de drepturi au dreptul la 
următoarele:

Or. en

Amendamentul 170
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) servicii sociale, culturale sau 
educaționale pe bază de criterii echitabile, 
în special în ceea ce privește accesul la 
aceste servicii și amploarea lor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 171
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) titularii de drepturi care au revocat 
autorizația de gestionare a unor drepturi, 
a unor categorii de drepturi sau a unor 
tipuri de opere și a altor obiecte protejate 
sau care și-au retras drepturi, categorii de 
drepturi sau tipuri de opere și alte obiecte 
protejate din societatea de gestiune 
colectivă continuă să aibă acces la aceste 
servicii. Criteriile referitoare la accesul la 
aceste servicii și amploarea acestora pot 
ține cont de veniturile provenite din 
drepturi generate de titularii de drepturi 

eliminat
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în cauză și de durata autorizației de 
gestionare a drepturilor, cu condiția ca 
aceste criterii să se aplice și titularilor de 
drepturi care nu au revocat astfel de 
autorizații sau nu și-au retras drepturi, 
categorii de drepturi sau tipuri de opere și 
de alte obiecte protejate din societatea de 
gestiune colectivă.

Or. en

Amendamentul 172
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că societățile
de gestiune colectivă depun toate eforturile 
pentru a distribui și a plăti periodic sumele 
datorate tuturor titularilor de drepturi pe 
care îi reprezintă. Societatea de gestiune 
colectivă realizează aceste operațiuni de 
distribuție și plată în termen de cel mult 12 
luni de la încheierea exercițiului financiar 
în care au fost colectate drepturile 
provenite din venituri, cu excepția cazului 
în care este împiedicată să respecte acest 
termen de motive obiective, legate în 
special de raportările din partea 
utilizatorilor, de identificarea drepturilor și 
a titularilor de drepturi sau de stabilirea 
corespondențelor dintre informațiile 
privitoare la opere și alte obiecte protejate, 
pe de o parte, și titularii de drepturi, pe de 
alta. Societatea de gestiune colectivă 
efectuează distribuția și plățile cu 
acuratețe, asigurând tratamentul egal al 
tuturor categoriilor de titulari de drepturi.

(1) Statele membre se asigură că 
organizațiile de gestiune colectivă depun 
toate eforturile pentru a distribui și a plăti 
periodic sumele datorate tuturor titularilor 
de drepturi pe care îi reprezintă. 
Organizația de gestiune colectivă 
realizează aceste operațiuni de distribuție și 
plată fără întârziere și în termen de cel 
mult trei luni după ce au fost colectate 
veniturile provenite din drepturi, cu 
excepția cazului în care este împiedicată să 
respecte acest termen de motive obiective, 
legate în special de raportările din partea 
utilizatorilor, de identificarea drepturilor și 
a titularilor de drepturi sau de stabilirea 
corespondențelor dintre informațiile 
privitoare la opere și alte obiecte protejate, 
pe de o parte, și titularii de drepturi, pe de 
alta. Organizația de gestiune colectivă 
efectuează distribuția și plățile cu 
acuratețe, asigurând tratamentul egal al 
tuturor categoriilor de titulari de drepturi.

Or. en
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Justificare

Artiștii și autorii consideră că este o mare problemă faptul că multe organizații de gestiune 
colectivă sunt atât de lente în ceea ce privește plata banilor pe care îi datorează. Proiectul de 
directivă propune să se permită organizațiilor să păstreze banii timp de până la doi ani. Acest 
lucru nu este foarte rațional. Organizațiile de gestiune colectivă care nu îndeplinesc în 
prezent obiective mai înalte au nevoie de stimulente care să îmbunătățească eficiența 
rutinelor administrative.

Amendamentul 173
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că societățile 
de gestiune colectivă depun toate eforturile 
pentru a distribui și a plăti periodic sumele 
datorate tuturor titularilor de drepturi pe 
care îi reprezintă. Societatea de gestiune 
colectivă realizează aceste operațiuni de 
distribuție și plată în termen de cel mult 12
luni de la încheierea exercițiului financiar 
în care au fost colectate drepturile 
provenite din venituri, cu excepția cazului 
în care este împiedicată să respecte acest 
termen de motive obiective, legate în 
special de raportările din partea 
utilizatorilor, de identificarea drepturilor 
și a titularilor de drepturi sau de stabilirea 
corespondențelor dintre informațiile 
privitoare la opere și alte obiecte protejate, 
pe de o parte, și titularii de drepturi, pe de 
alta. Societatea de gestiune colectivă 
efectuează distribuția și plățile cu 
acuratețe, asigurând tratamentul egal al 
tuturor categoriilor de titulari de drepturi.

(1) Statele membre se asigură că societățile 
de gestiune colectivă depun toate eforturile 
pentru a distribui și a plăti periodic și în 
timp util sumele datorate tuturor titularilor 
de drepturi pe care îi reprezintă. Societatea 
de gestiune colectivă realizează aceste 
operațiuni de distribuție și plată cel puțin 
trimestrial și în termen de cel mult 12 luni 
după ce au fost colectate veniturile 
provenite din drepturi. Societatea de 
gestiune colectivă efectuează distribuția și 
plățile cu acuratețe, asigurând tratamentul 
egal al tuturor categoriilor de titulari de 
drepturi.

Or. en

Amendamentul 174
Josef Weidenholzer
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că societățile 
de gestiune colectivă depun toate eforturile 
pentru a distribui și a plăti periodic sumele 
datorate titularilor de drepturi pe care îi 
reprezintă. Societatea de gestiune colectivă 
realizează aceste operațiuni de distribuție și 
plată în termen de cel mult 12 luni de la 
încheierea exercițiului financiar în care au 
fost colectate drepturile provenite din 
venituri, cu excepția cazului în care este 
împiedicată să respecte acest termen de
motive obiective, legate în special de 
raportările din partea utilizatorilor, de 
identificarea drepturilor și a titularilor de 
drepturi sau de stabilirea corespondențelor 
dintre informațiile privitoare la opere și 
alte obiecte protejate, pe de o parte, și
titularii de drepturi, pe de alta. Societatea 
de gestiune colectivă efectuează distribuția 
și plățile cu acuratețe, asigurând 
tratamentul egal al tuturor categoriilor de 
titulari de drepturi.

(1) Statele membre se asigură că societățile 
de gestiune colectivă depun toate eforturile 
pentru a distribui și a plăti periodic și în 
mod transparent sumele datorate tuturor 
titularilor de drepturi pe care îi reprezintă. 
Societatea de gestiune colectivă realizează 
aceste operațiuni de distribuție și plată în 
termen de cel mult două luni de la 
încheierea exercițiului financiar în care au 
fost colectate veniturile provenite din 
drepturi, cu excepția cazului în care este 
împiedicată să respecte acest termen de 
motive obiective, legate în special de 
raportările din partea utilizatorilor, de 
identificarea drepturilor și a titularilor de 
drepturi sau de stabilirea corespondențelor 
dintre informațiile privitoare la opere și 
alte obiecte protejate, pe de o parte, și 
titularii de drepturi, pe de alta. Societatea 
de gestiune colectivă efectuează distribuția 
și plățile cu acuratețe, asigurând 
tratamentul egal al tuturor categoriilor de 
titulari de drepturi.

Or. de

Justificare

Directiva ar trebui să aducă îmbunătățiri clare aici, având în vedere că titularii de drepturi 
trebuie să aștepte uneori mult prea mult timp plata redevențelor și ajung, astfel, în situații 
precare.

Amendamentul 175
Lara Comi, Aldo Patriciello

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că societățile 
de gestiune colectivă depun toate eforturile 
pentru a distribui și a plăti periodic sumele 
datorate tuturor titularilor de drepturi pe 
care îi reprezintă. Societatea de gestiune 
colectivă realizează aceste operațiuni de 
distribuție și plată în termen de cel mult 12 
luni de la încheierea exercițiului financiar 
în care au fost colectate drepturile 
provenite din venituri, cu excepția cazului 
în care este împiedicată să respecte acest 
termen de motive obiective, legate în 
special de raportările din partea 
utilizatorilor, de identificarea drepturilor și 
a titularilor de drepturi sau de stabilirea 
corespondențelor dintre informațiile 
privitoare la opere și alte obiecte protejate, 
pe de o parte, și titularii de drepturi, pe de 
alta. Societatea de gestiune colectivă 
efectuează distribuția și plățile cu 
acuratețe, asigurând tratamentul egal al 
tuturor categoriilor de titulari de drepturi.

(1) Statele membre se asigură că societățile 
de gestiune colectivă depun toate eforturile 
pentru a distribui și a plăti periodic sumele 
datorate tuturor titularilor de drepturi pe 
care îi reprezintă, pe baza informațiilor 
furnizate de utilizatori în termen de 6 luni 
de la utilizarea conținutului. Societatea de 
gestiune colectivă realizează aceste 
operațiuni de distribuție și plată în termen 
de cel mult 12 luni de la încheierea 
exercițiului financiar în care au fost 
colectate veniturile provenite din drepturi, 
cu excepția cazului în care este împiedicată 
să respecte acest termen de motive 
obiective, legate în special de raportările 
din partea utilizatorilor, de identificarea 
drepturilor și a titularilor de drepturi sau de 
stabilirea corespondențelor dintre 
informațiile privitoare la opere și alte 
obiecte protejate, pe de o parte, și titularii 
de drepturi, pe de alta. Societatea de 
gestiune colectivă efectuează distribuția și 
plățile cu acuratețe, asigurând tratamentul 
egal al tuturor categoriilor de titulari de 
drepturi.

Or. en

Justificare

Distribuirea la timp de către societățile de gestiune colectivă este posibilă numai atunci când 
utilizatorii furnizează informații oportune cu privire la utilizările diferitelor conținuturi.

Amendamentul 176
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Organizația de gestiune colectivă 
începe să distribuie veniturile titularilor 
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de drepturi atunci când suma colectată 
acoperă în mod rezonabil costurile de 
colectare. Nivelul minim necesar înainte 
să aibă loc distribuția nu poate depăși în 
mod nerezonabil cea mai scăzută sumă 
minimă utilizată de organizații de 
gestiune colectivă comparabile.

Or. en

Justificare

Distribuția veniturilor titularilor de drepturi este extrem de inegală, de exemplu: un număr 
foarte mare de creatori câștigă foarte puțin. Aceasta înseamnă că nivelurile de distribuție 
minime mai scăzute s-ar distribui unui număr mare de titulari de drepturi mult mai rapid. În 
același timp, titularii de drepturi care au câștiguri ridicate sunt stimulați să stabilească 
niveluri de distribuție minime prea ridicate, creând distribuții neechitabile în unele cazuri. În 
plus, o cerință privind menținerea unei distribuții minime scăzute asigură stimulente pentru o 
distribuție eficientă din punct de vedere al costurilor.

Amendamentul 177
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot permite 
societăților de gestiune colectivă să deroge 
de la obligația referitoare la distribuție și 
plăți prevăzută la alineatul (1), în situații 
în care aceste derogări se justifică din 
motive obiective, legate în special de 
raportările din partea utilizatorilor, de 
identificarea drepturilor și a titularilor de 
drepturi sau de stabilirea 
corespondențelor dintre informațiile 
referitoare la opere și alte obiecte 
protejate, pe de o parte, și titularii de 
drepturi, pe de alta, situații care le 
împiedică să respecte frecvența și 
termenul prevăzute la alineatul respectiv. 
În astfel de situații, societățile de gestiune 
colectivă realizează distribuția și plățile 
către titularii de drepturi în cel mai scurt 
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timp posibil.

Or. en

Amendamentul 178
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care sumele datorate 
titularilor de drepturi nu pot fi distribuite, 
după scurgerea unei perioade de cinci ani 
de la încheierea exercițiului financiar în 
care s-a produs colectarea veniturilor 
provenite din drepturi și cu condiția ca 
societatea de gestiune colectivă să fi 
întreprins toate măsurile necesare pentru 
identificarea și localizarea titularilor de 
drepturi, aceasta va decide în privința 
utilizării sumelor în cauză, în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (5) 
litera (b), fără a se aduce atingere 
dreptului titularului de drepturi de a 
reclama sumele respective de la societatea 
de gestiune colectivă.

(2) În cazul în care sumele datorate
titularilor de drepturi nu pot fi distribuite, 
după scurgerea unei perioade de trei ani de 
la încheierea exercițiului financiar în care 
s-a produs colectarea veniturilor provenite 
din drepturi, deoarece organizația de 
gestiune colectivă nu a identificat și 
localizat titularii de drepturi, banii se 
plătesc într-un fond creat și gestionat în 
acest scop de statul membru în care au 
fost colectați banii. Fondul este 
responsabil ulterior pentru orice 
revendicări din partea titularilor de 
drepturi reapăruți.

Or. en

Justificare

Situația în care s-ar permite societății de gestiune colectivă să păstreze banii ar reprezenta 
un factor descurajator pentru societatea de gestiune colectivă în a efectua o căutare diligentă 
veritabilă a titularilor de drepturi reali. Un fond gestionat de statul membru ar putea fi, de 
asemenea, util pentru promovarea diversității culturale. A se vedea considerentul 15a (nou). 
În plus, perioada sugerată de cinci ani este o perioadă lungă – este foarte puțin probabil ca 
un titular de drepturi dispărut să fie găsit după al treilea sau al patrulea an.

Amendamentul 179
Emma McClarkin
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care sumele datorate 
titularilor de drepturi nu pot fi distribuite, 
după scurgerea unei perioade de cinci ani 
de la încheierea exercițiului financiar în 
care s-a produs colectarea veniturilor 
provenite din drepturi și cu condiția ca 
societatea de gestiune colectivă să fi 
întreprins toate măsurile necesare pentru 
identificarea și localizarea titularilor de 
drepturi, aceasta va decide în privința 
utilizării sumelor în cauză, în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (5) 
litera (b), fără a se aduce atingere 
dreptului titularului de drepturi de a 
reclama sumele respective de la societatea 
de gestiune colectivă.

(2) În cazul în care sumele datorate 
titularilor de drepturi nu pot fi distribuite, 
după scurgerea unei perioade de trei ani de 
la încheierea exercițiului financiar în care 
s-a produs colectarea veniturilor provenite 
din drepturi și cu condiția ca organizația
de gestiune colectivă să fi întreprins toate 
măsurile necesare pentru identificarea și 
localizarea titularilor de drepturi, statele 
membre sunt responsabile să decidă 
modul cel mai bun de a aloca banii 
nedistribuiți, inclusiv să permită 
organizațiilor de gestiune colectivă să 
distribuie banii în rândul membrilor lor.

Or. en

Amendamentul 180
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care sumele datorate 
titularilor de drepturi nu pot fi distribuite, 
după scurgerea unei perioade de cinci ani 
de la încheierea exercițiului financiar în 
care s-a produs colectarea veniturilor 
provenite din drepturi și cu condiția ca 
societatea de gestiune colectivă să fi 
întreprins toate măsurile necesare pentru 
identificarea și localizarea titularilor de 
drepturi, aceasta va decide în privința 
utilizării sumelor în cauză, în conformitate 
cu articolul 7 alineatul (5) litera (b), fără a 
se aduce atingere dreptului titularului de 
drepturi de a reclama sumele respective de 

(2) În cazul în care sumele datorate 
titularilor de drepturi nu pot fi distribuite, 
după scurgerea unei perioade de doi ani de 
la încheierea exercițiului financiar în care 
s-a produs colectarea veniturilor provenite 
din drepturi și cu condiția ca societatea de 
gestiune colectivă să fi întreprins toate 
măsurile necesare pentru identificarea și 
localizarea titularilor de drepturi, aceasta 
decide în privința utilizării sumelor în 
cauză, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (5) litera (b), fără a se aduce 
atingere dreptului titularului de drepturi de 
a reclama sumele respective de la 
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la societatea de gestiune colectivă. societatea de gestiune colectivă.

Or. de

Amendamentul 181
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care sumele datorate 
titularilor de drepturi nu pot fi distribuite, 
după scurgerea unei perioade de cinci ani 
de la încheierea exercițiului financiar în 
care s-a produs colectarea veniturilor 
provenite din drepturi și cu condiția ca 
societatea de gestiune colectivă să fi 
întreprins toate măsurile necesare pentru 
identificarea și localizarea titularilor de 
drepturi, aceasta va decide în privința 
utilizării sumelor în cauză, în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (5) 
litera (b), fără a se aduce atingere 
dreptului titularului de drepturi de a 
reclama sumele respective de la societatea 
de gestiune colectivă.

(2) În cazul în care sumele datorate 
titularilor de drepturi nu pot fi distribuite, 
după scurgerea unei perioade de cinci ani 
de la încheierea exercițiului financiar în 
care s-a produs colectarea veniturilor 
provenite din drepturi și cu condiția ca 
societatea de gestiune colectivă să fi 
întreprins toate măsurile necesare pentru 
identificarea și localizarea titularilor de 
drepturi, aceasta utilizează aceste sume 
pentru fondul său cultural. Dacă nu 
există un astfel de fond, societatea de 
gestiune colectivă înapoiază sumele 
utilizatorilor.

Or. en

Amendamentul 182
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează că o societate 
de gestiune colectivă nu discriminează 
între membrii săi și orice titulari de 
drepturi ale căror drepturi sunt gestionate 
de aceasta în temeiul unui acord de 

Statele membre garantează că o societate 
de gestiune colectivă nu discriminează 
titularii de drepturi ale căror drepturi sunt 
gestionate de aceasta în temeiul unui acord 
de reprezentare, în special în ceea ce 
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reprezentare, în special în ceea ce privește 
tarifele și comisioanele de gestiune 
aplicabile, precum și condițiile privind 
colectarea veniturilor provenite din 
drepturi și distribuția sumelor datorate 
titularilor de drepturi.

privește tarifele și comisioanele de gestiune 
aplicabile, precum și condițiile privind 
colectarea veniturilor provenite din 
drepturi și distribuția sumelor datorate 
titularilor de drepturi.

Or. en

Amendamentul 183
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deduceri și plăți în cadrul acordurilor de 
reprezentare

Plăți în cadrul acordurilor de reprezentare

Or. en

Amendamentul 184
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societatea de gestiune colectivă nu 
aplică alte deduceri decât comisioanele de 
gestiune veniturilor provenite din 
drepturile pe care le gestionează pe baza 
unui acord de reprezentare cu altă 
societate de gestiune colectivă, cu excepția 
cazului în care aceasta din urmă își 
exprimă în mod expres acordul pentru 
aceste deduceri.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 185
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Societatea de gestiune colectivă depune 
toate eforturile pentru distribuția și plata 
periodică și cu exactitate a sumelor 
datorate altor societăți de gestiune 
colectivă.

(2) Societatea de gestiune colectivă depune 
toate eforturile pentru distribuția și plata 
periodică în timp util și cu exactitate a 
sumelor datorate altor societăți de gestiune 
colectivă. Societatea de gestiune colectivă 
realizează aceste operațiuni de distribuție 
și plată către alte societăți de gestiune 
colectivă cel puțin trimestrial și în termen 
de cel mult 12 luni după ce au fost 
colectate veniturile provenite din drepturi.

Or. en

Amendamentul 186
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot permite 
societăților de gestiune colectivă să deroge 
de la obligația referitoare la distribuție și 
plăți prevăzută la alineatul (2), în situații 
în care aceste derogări se justifică din 
motive obiective, legate în special de 
raportările din partea utilizatorilor, de 
identificarea drepturilor și a titularilor de 
drepturi sau de stabilirea 
corespondențelor dintre informațiile 
referitoare la opere și alte obiecte 
protejate, pe de o parte, și titularii de 
drepturi, pe de alta, situații care le 
împiedică să respecte frecvența și 
termenul prevăzute la alineatul respectiv. 
În astfel de situații, societățile de gestiune 
colectivă realizează distribuția și plățile 
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către titularii de drepturi în cel mai scurt 
timp posibil.

Or. en

Amendamentul 187
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre garantează că 
societățile de gestiune colectivă răspund 
în termen de 14 zile calendaristice la orice 
solicitare de licență și că prezintă 
utilizatorului o ofertă în termen de 60 de 
zile calendaristice de la primirea 
solicitării de acordare a licenței, cu 
condiția ca societatea de gestiune 
colectivă să fi primit toate informațiile 
relevante pentru a înainta o ofertă.

Or. de

Amendamentul 188
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tarifele pentru drepturile exclusive trebuie 
să reflecte valoarea economică a 
drepturilor în cauză și a serviciului prestat 
de societatea de gestiune colectivă.

Tarifele pentru drepturile exclusive și 
drepturile la remunerare reflectă valoarea 
economică a utilizării drepturilor în cauză 
și caracteristicile și sfera de utilizare a 
operelor și a altor obiecte protejate, 
precum și valoarea economică a 
serviciului prestat de societatea de gestiune 
colectivă.

Or. en
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Amendamentul 189
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tarifele pentru drepturile exclusive trebuie 
să reflecte valoarea economică a 
drepturilor în cauză și a serviciului prestat 
de societatea de gestiune colectivă.

Tarifele pentru drepturile exclusive reflectă
în mod adecvat valoarea economică a 
drepturilor în cauză și a serviciului prestat 
de societatea de gestiune colectivă.

Or. de

Amendamentul 190
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În absența unei legislații naționale care să 
stabilească sumele datorate titularilor de 
drepturi în virtutea unui drept la 
remunerare sau a unui drept la
compensații, societatea de gestiune 
colectivă trebuie să se bazeze la 
determinarea sumelor datorate pe valoarea 
economică a drepturilor în cauză.

În absența unei legislații naționale care să 
stabilească sumele datorate titularilor de 
drepturi în virtutea unui drept la 
compensații, societatea de gestiune 
colectivă se bazează la determinarea 
sumelor datorate pe criterii 
nediscriminatorii, asigurând compensarea 
echitabilă pentru utilizarea operelor și 
altor obiecte protejate.

Or. en

Amendamentul 191
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În absența unei legislații naționale care să 
stabilească sumele datorate titularilor de 
drepturi în virtutea unui drept la 
remunerare sau a unui drept la 
compensații, societatea de gestiune 
colectivă trebuie să se bazeze la 
determinarea sumelor datorate pe valoarea 
economică a drepturilor în cauză.

În absența unei legislații naționale care să 
stabilească sumele datorate titularilor de 
drepturi în virtutea unui drept la 
remunerare, societatea de gestiune 
colectivă se bazează la determinarea 
sumelor datorate pe valoarea economică a 
drepturilor în cauză.

Or. de

Amendamentul 192
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Utilizatorii ar trebui să raporteze 
organizațiilor de gestiune colectivă cu 
privire la utilizarea operelor și a altor 
obiecte protejate într-un format convenit 
și, dacă este posibil, care poate fi 
interpretat electronic, la timp și cu 
acuratețe pentru a permite organizațiilor 
de gestiune colectivă să stabilească taxele 
aplicabile și să distribuie sumele datorate 
titularilor de drepturi cu acuratețe și în 
conformitate cu obligațiile impuse de 
prezenta directivă. Dacă utilizatorii nu 
raportează organizațiilor de gestiune 
colectivă într-un mod care să le permită 
să realizeze în timp util și cu acuratețe 
distribuțiile către titularii de drepturi 
individuali, statele membre se asigură că 
organizațiile de gestiune colectivă sunt 
descărcate de obligațiile ce le revin în 
temeiul prezentei directive cu privire la 
distribuirea veniturilor provenite din 
drepturi titularilor de drepturi.

Or. en
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Amendamentul 193
Lara Comi, Aldo Patriciello

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a asigura o distribuție 
echitabilă, transparentă și la timp a 
drepturilor, societățile de gestiune 
colectivă solicită utilizatorilor să 
primească conturile analitice ale operelor 
utilizate, în conformitate cu rapoartele de 
standarde furnizate de societățile de 
gestiune colectivă sau utilizate în cadrul 
sectorului, în termen de cel mult 6 luni 
după utilizarea operei muzicale.

Or. en

Justificare

Rapoartele de la utilizatorii din mediul digital și din alte medii sunt necesare pentru a 
identifica utilizarea operelor protejate. Fără această dispoziție, distribuția drepturilor de 
autor și a drepturilor conexe ar continua să fie afectată de lipsa datelor care sunt necesare 
pentru a asigura o distribuție proporțională și analitică a utilizării efective a operelor. Datele 
sunt adesea furnizate în mod incomplet și inexact. Creșterea numărului de dispozitive și 
diseminarea operelor protejate de drepturi de autor impun ca societățile de gestiune colectivă 
să obțină date oportune și precise de la utilizatori cu privire la utilizarea de către aceștia a 
operelor muzicale.

Amendamentul 194
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Utilizatorii ar trebui să plătească 
organizației de gestiune colectivă taxele 
de licență sau remunerațiile în timp util 
ori de câte ori este în vigoare un tarif 
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general aplicabil sau stabilit de instanțe. 
În cazurile în care utilizatorii nu plătesc 
aceste taxe de licență sau remunerații în 
timp util, statele membre se asigură că 
organizațiile de gestiune colectivă pot 
percepe acestor utilizatori taxe 
suplimentare pentru a acoperi costurile 
administrative cauzate de neplata 
voluntară a taxelor de licență sau a 
remunerațiilor. 

Or. en

Amendamentul 195
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Obligațiile utilizatorilor

Statele membre se asigură că utilizatorii 
comunică organizațiilor de gestiune 
colectivă, gratuit și în format electronic, 
în scopul administrării eficiente a 
drepturilor, informații complete și precise, 
necesare pentru identificarea utilizării 
operei sau a altui obiect protejat și a 
titularului de drepturi corespunzător.

Or. en

Amendamentul 196
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a



AM\933267RO.doc 87/111 PE508.268v01-00

RO

Raportările și emiterea facturilor
(1) Societățile de gestiune colectivă 
stabilesc proceduri de comunicare 
adecvate pentru a le permite utilizatorilor 
să ofere societății de gestiune colectivă 
toate informațiile necesare cu privire la 
utilizarea licenței, inclusiv un raport cu 
privire la utilizarea reală a operelor, cu 
acuratețe și în termenul convenit de 
comun acord în legătură cu licența în 
cauză.
(2) Statele membre pot solicita ca 
societățile de gestiune colectivă stabilite 
pe teritoriul lor să instituie procedurile 
menționate la alineatele (3) și (4).
(3) Societățile de gestiune colectivă 
stabilesc o procedură de cooperare 
reciprocă pentru a acționa în interesul 
titularilor de drepturi, al membrilor și al 
utilizatorilor. O astfel de cooperare 
include cel puțin punerea în comun a 
informațiilor referitoare la licențele emise 
și utilizarea operelor și a altor obiecte 
protejate într-o bază de date comună, 
coordonarea și punerea în comun a 
emiterii facturilor și colectarea veniturilor 
provenite din drepturi.
(4) Procedura de cooperare menționată la 
alineatul (2) permite societăților de 
gestiune colectivă să coordoneze emiterea 
facturilor adresate utilizatorilor, astfel 
încât un utilizator să primească o factură 
comună unică pentru drepturile asupra 
operelor și a altor obiecte protejate care 
au fost licențiate. Factura unică este 
transparentă și identifică societățile de 
gestiune colectivă în cauză, lista operelor 
și a altor obiecte protejate care au fost 
licențiate și utilizările reale 
corespunzătoare acestora. Factura ar 
trebui să indice, de asemenea, în mod clar 
cel puțin sumele proporționale datorate 
titularilor de drepturi și sumele care 
trebuie utilizate pentru acoperirea 
comisioanelor de gestiune.
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(5) Alineatele (2) și (3) nu se aplică 
gestiunii colective a drepturilor online 
asupra operelor muzicale și gestiunii 
colective a drepturilor asupra operelor și 
a altor obiecte protejate pe bază 
multiteritorială.

Or. en

Amendamentul 197
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
(1) Organizațiile de gestiune colectivă 
stabilesc proceduri de comunicare 
proporționale pentru a le permite 
utilizatorilor să ofere societății de gestiune 
colectivă toate informațiile necesare cu 
privire la utilizarea licenței, inclusiv un 
raport cu privire la utilizarea reală a 
operelor, cu acuratețe și în termenul 
convenit de comun acord în legătură cu 
licența în cauză.
(2) Organizațiile de gestiune colectivă pot
stabili o procedură de cooperare reciprocă 
pentru a acționa în interesul titularilor de 
drepturi, al membrilor și al utilizatorilor. 
O astfel de procedură de cooperare ar 
putea include punerea în comun a 
informațiilor referitoare la licențele emise 
și utilizarea operelor și a altor obiecte 
protejate. În această privință, costurile și 
beneficiile unei baze de date comune și 
ale punerii în comun a emiterii facturilor 
necesită o evaluare suplimentară.

Or. en
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Amendamentul 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că o 
societate de gestiune colectivă pune 
următoarele informații, la cerere, la 
dispoziția oricărui titular de drepturi ale 
cărui drepturi le reprezintă, a oricărei 
societăți de gestiune colectivă în numele 
căreia gestionează drepturi în temeiul 
unui acord de reprezentare sau al oricărui 
utilizator, prin mijloace electronice și fără 
întârzieri nejustificate:

eliminat

(a) contractele standard de acordare a 
licențelor și tarifele în vigoare;
(b) repertoriul și drepturile pe care le 
gestionează, precum și statele membre 
acoperite;
(c) o listă cu acordurile de reprezentare pe 
care le-a încheiat, incluzând informații 
privind alte societăți de gestiune colectivă 
implicate, repertoriul reprezentat și 
teritoriile acoperite de aceste acorduri.

Or. en

Amendamentul 199
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că o 
societate de gestiune colectivă pune 
următoarele informații, la cerere, la 
dispoziția oricărui titular de drepturi ale 
cărui drepturi le reprezintă, a oricărei 
societăți de gestiune colectivă în numele 

(1) Statele membre garantează că o 
organizație de gestiune colectivă pune 
următoarele informații la dispoziția
publicului, pe site-ul internet al 
organizației de gestiune colectivă:
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căreia gestionează drepturi în temeiul 
unui acord de reprezentare sau al oricărui 
utilizator, prin mijloace electronice și fără 
întârzieri nejustificate:

Or. en

Justificare

Informațiile de bază referitoare la tarife, la contractele de acordare de licențe, la repertoriu 
și la acordurile de reprezentare sunt esențiale pentru o piață funcțională și transparentă a 
bunurilor creative. Informațiile de bază referitoare la prețuri și la ceea ce se vinde nu ar 
trebui limitate la furnizarea la cerere. Dacă se adoptă prezentul amendament, lista de la 
articolul 18 alineatul (1) poate fi mutată ca o completare la articolul 19 alineatul (1), iar 
articolul 18 alineatul (1) poate fi eliminat.

Amendamentul 200
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că o 
societate de gestiune colectivă pune 
următoarele informații, la cerere, la
dispoziția oricărui titular de drepturi ale 
cărui drepturi le reprezintă, a oricărei 
societăți de gestiune colectivă în numele 
căreia gestionează drepturi în temeiul 
unui acord de reprezentare sau al oricărui 
utilizator, prin mijloace electronice și fără 
întârzieri nejustificate:

(1) Statele membre garantează că o 
societate de gestiune colectivă pune 
următoarele informații la dispoziție și le 
publică prin mijloace electronice și fără 
întârzieri nejustificate:

Or. de

Amendamentul 201
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) repertoriul și drepturile pe care le 
gestionează, precum și statele membre 
acoperite;

(b) repertoriul și drepturile pe care le 
gestionează, precum și statele membre 
acoperite sau, în cazurile în care, din 
cauza domeniului de activitate al societății 
de gestiune colectivă, repertoriul nu poate 
fi stabilit, categoriile de opere sau de alte 
obiecte protejate pe care le reprezintă, 
drepturile pe care le gestionează, precum și 
statele membre acoperite;

Or. en

Amendamentul 202
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În plus, o societate de gestiune 
colectivă pune la dispoziția titularului de 
drepturi sau a oricărei societăți de 
gestiune colectivă, la cerere, orice
informații privind operele în cazul cărora 
unul sau mai mulți titulari de drepturi nu au 
fost identificați, inclusiv, în cazul în care 
aceste informații sunt disponibile, titlul 
operei, numele autorului, numele editorului 
sau al producătorului și orice alte 
informații pertinente disponibile care ar 
putea fi necesare pentru identificarea 
titularilor de drepturi.

(2) În plus, o organizație de gestiune 
colectivă pune la dispoziția publicului
informații privind operele în cazul cărora 
unul sau mai mulți titulari de drepturi nu au 
fost identificați, în conformitate cu 
dispozițiile prevăzute de Directiva 
2012/28/UE privind anumite utilizări 
permise ale operelor orfane, inclusiv, în 
cazul în care aceste informații sunt 
disponibile, titlul operei, numele autorului, 
numele editorului sau al producătorului și 
orice alte informații pertinente disponibile 
care ar putea fi necesare pentru 
identificarea titularilor de drepturi.

Or. en

Justificare

Titularii de drepturi care nu sunt membri ai unei societăți de gestiune colectivă ar trebui să 
poată verifica dacă oricare dintre operele lor sunt clasificate ca neidentificate. În plus, aceste 
informații sunt valoroase atât pentru utilizatori, cât și pentru consumatorii finali. Directiva 
privind operele orfane conține dispoziții privind modul de gestionare a situației în care 
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titularii de drepturi nu pot fi găsiți și, prin urmare, pentru a asigura coerența, ar trebui să se 
facă trimitere la directivă.

Amendamentul 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În plus, o societate de gestiune 
colectivă pune la dispoziția titularului de 
drepturi sau a oricărei societăți de gestiune 
colectivă, la cerere, orice informații privind 
operele în cazul cărora unul sau mai mulți 
titulari de drepturi nu au fost identificați, 
inclusiv, în cazul în care aceste informații 
sunt disponibile, titlul operei, numele 
autorului, numele editorului sau al 
producătorului și orice alte informații 
pertinente disponibile care ar putea fi 
necesare pentru identificarea titularilor de 
drepturi.

(2) O societate de gestiune colectivă pune 
la dispoziția titularului de drepturi sau a 
oricărei societăți de gestiune colectivă, la 
cerere, informații privind operele în cazul 
cărora unul sau mai mulți titulari de 
drepturi nu au fost identificați, inclusiv, în 
cazul în care aceste informații sunt 
disponibile, titlul operei, numele autorului, 
numele editorului sau al producătorului și 
orice alte informații pertinente disponibile 
care ar putea fi necesare pentru 
identificarea titularilor de drepturi.

Or. en

Amendamentul 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că o 
societate de gestiune colectivă face publice
următoarele informații:

(1) Statele membre se asigură că o 
organizație de gestiune colectivă pune la 
dispoziție prin intermediul unui site 
internet accesibil publicului cel puțin 
următoarele informații:

Or. en
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Amendamentul 205
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) o listă a tuturor operelor muzicale și 
a drepturilor asupra operelor muzicale 
gestionate;

Or. de

Amendamentul 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) o listă cu drepturile, categoriile de 
drepturi sau tipurile de opere care au fost 
excluse voluntar de titularii de drepturi 
din gestiunea colectivă;

Or. en

Amendamentul 207
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) contractele standard de acordare a 
licențelor și tarifele în vigoare;

Or. en



PE508.268v01-00 94/111 AM\933267RO.doc

RO

Amendamentul 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera gc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) repertoriul și drepturile pe care le 
gestionează, precum și statele membre 
acoperite;

Or. en

Amendamentul 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera gd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gd) o listă cu acordurile de reprezentare 
pe care le-a încheiat, incluzând informații 
privind alte societăți de gestiune colectivă 
implicate, repertoriul reprezentat și 
teritoriile acoperite de aceste acorduri.

Or. en

Amendamentul 210
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot decide că punctul 
(1) literele (a), (f) și (g) din anexa I nu se 
aplică în cazul societăților de gestiune 
colectivă în cazul cărora datele din 
bilanțul contabil nu depășesc două din
următoarele trei plafoane:

eliminat
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(a) totalul bilanțului: 350 000 EUR;
(b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR;
(c) numărul mediu de angajați în cursul 
exercițiului financiar: 10.

Or. en

Amendamentul 211
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot decide că punctul 
(1) literele (a), (f) și (g) din anexa I nu se 
aplică în cazul societăților de gestiune 
colectivă în cazul cărora datele din 
bilanțul contabil nu depășesc două din
următoarele trei plafoane:

eliminat

(a) totalul bilanțului: 350 000 EUR;
(b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR;
(c) numărul mediu de angajați în cursul 
exercițiului financiar: 10

Or. de

Amendamentul 212
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot decide că punctul 
(1) literele (a), (f) și (g) din anexa I nu se 
aplică în cazul societăților de gestiune 
colectivă în cazul cărora datele din bilanțul 
contabil nu depășesc două din următoarele 

(5) Punctul (1) literele (a), (f) și (g) din 
anexa I nu se aplică în cazul organizațiilor
de gestiune colectivă în cazul cărora datele 
din bilanțul contabil nu depășesc două 
dintre următoarele trei plafoane:
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trei plafoane:

Or. en

Justificare

În conformitate cu angajamentele de reglementare mai bună și cele ale Comisiei, statelor 
membre li se permite să scutească microentitățile de anumite cerințe potențial împovărătoare.

Amendamentul 213
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că 
societățile de gestiune colectivă stabilite pe 
teritoriul lor respectă cerințele prevăzute în 
prezentul titlu la acordarea de licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra operelor muzicale.

(1) Statele membre garantează că 
societățile de gestiune colectivă active pe 
teritoriul lor respectă cerințele prevăzute în 
prezentul titlu la acordarea de licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra operelor muzicale.

Or. en

Justificare

Pentru a evita sustragerea de la norme prin stabilirea în afara UE, directiva ar trebui să se 
aplice tuturor societăților de gestiune colectivă active în cel puțin un stat membru. Articolul 
ar trebui să fie în concordanță cu articolul 2.

Amendamentul 214
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O societate de gestiune colectivă care 
acordă licențe multiteritoriale pentru 
drepturile online asupra unor opere 
muzicale furnizează prestatorilor de 
servicii muzicale online, titularilor de 

(1) O societate de gestiune colectivă care 
acordă licențe multiteritoriale pentru 
drepturile online asupra unor opere 
muzicale pune la dispoziția publicului 
informații actualizate pentru a permite 
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drepturi și altor societăți de gestiune 
colectivă, prin mijloace electronice, 
informații la zi care să permită 
identificarea repertoriului muzical online 
pe care îl reprezintă. Acestea includ 
operele muzicale reprezentate, drepturile 
reprezentate, integral sau parțial, precum și 
statele membre reprezentate.

identificarea repertoriului muzical online 
pe care îl reprezintă. Acestea includ 
operele muzicale reprezentate, drepturile 
reprezentate, integral sau parțial, precum și 
statele membre reprezentate.

Or. en

Amendamentul 215
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Societatea de gestiune colectivă poate 
adopta măsuri rezonabile pentru a proteja 
acuratețea și integritatea datelor, pentru a 
controla reutilizarea acestora și pentru a 
proteja datele personale și informațiile 
sensibile din punct de vedere comercial.

(2) Societatea de gestiune colectivă poate 
adopta măsuri rezonabile pentru a proteja 
acuratețea și integritatea datelor și pentru a 
proteja datele personale și, atunci când 
este necesar, informațiile sensibile din 
punct de vedere comercial.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să se acorde societăților de gestiune colectivă competența generală de a limita 
„reutilizarea” informațiilor, care este un drept fundamental al omului.

Amendamentul 216
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre promovează și 
încurajează organizațiile de gestiune 
colectivă și operatorii comerciali să creeze 
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o Bază de date globală a repertoriilor, 
precisă, cuprinzătoare și actualizată, 
pentru a facilita acordarea de licențe 
multiteritoriale și multirepertoriu.

Or. en

Amendamentul 217
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O societate de gestiune colectivă care 
acordă licențe multiteritoriale pentru 
drepturile online asupra unor opere 
muzicale trebuie să dispună de proceduri 
care să permită titularilor de drepturi și
altor societăți de gestionare colectivă să 
formuleze obiecții referitoare la conținutul 
datelor menționate la articolul 22 alineatul 
(2) sau la cel al informațiilor prevăzute la 
articolul 23, în cazul în care respectivii 
titulari de drepturi și respectivele societăți 
de gestiune colectivă consideră, pe baza 
unor dovezi rezonabile, că datele sau 
informațiile în cauză sunt inexacte în ceea 
ce privește drepturile lor online asupra 
unor opere muzicale. În cazul în care 
aceste obiecții au o justificare 
corespunzătoare, societatea de gestiune 
colectivă se asigură că datele sau 
informațiile sunt corectate fără întârzieri 
nejustificate.

(1) O societate de gestiune colectivă care 
acordă licențe multiteritoriale pentru 
drepturile online asupra unor opere 
muzicale dispune de proceduri care să 
permită titularilor de drepturi, altor 
societăți de gestiune colectivă și 
utilizatorilor să formuleze obiecții 
referitoare la conținutul datelor menționate 
la articolul 22 alineatul (2) sau la cel al 
informațiilor prevăzute la articolul 23, în 
cazul în care respectivii titulari de drepturi,
respectivele societăți de gestiune colectivă 
și respectivii utilizatori consideră, pe baza 
unor dovezi rezonabile, că datele sau 
informațiile în cauză sunt inexacte în ceea 
ce privește drepturile lor online asupra 
unor opere muzicale. În cazul în care 
aceste obiecții au o justificare 
corespunzătoare, societatea de gestiune 
colectivă se asigură că datele sau 
informațiile sunt corectate fără întârzieri 
nejustificate.

Or. en

Justificare

Utilizatorii au, de asemenea, un interes legitim ca informațiile deținute de organizațiile de 
gestiune colectivă să fie precise.
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Amendamentul 218
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Dacă este posibil și numai după 
evaluarea costurilor și beneficiilor unei 
facturi comune, în sensul alineatelor (3) 
și (4), organizația de gestiune colectivă 
poate stabili o procedură de cooperare cu 
alte organizații de gestiune colectivă 
pentru a dispune emiterea unei facturi 
comune unice pentru furnizorii de servicii 
muzicale online, astfel cum este prevăzut 
la articolul 15a.

Or. en

Amendamentul 219
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice acord de reprezentare dintre 
societăți de gestiune colectivă prin care o 
societate de gestiune colectivă o 
împuternicește pe o alta să acorde licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra unor opere muzicale din propriul 
repertoriu muzical trebuie să aibă un 
caracter neexclusiv. Societatea de 
gestiune colectivă gestionează drepturile 
online respective într-o manieră 
nediscriminatorie.

(1) Pentru a permite agregarea unei 
multiplicități de repertorii și pentru a 
putea acorda licențe multirepertoriu și 
multiteritoriale, organizațiile de gestiune 
colectivă au posibilitatea să încheie 
acorduri de reprezentare cu alte 
organizații de gestiune colectivă pentru 
coordonarea și eficiența acestor licențe în 
termeni echitabili și nediscriminatorii.
Orice acord de reprezentare dintre societăți 
de gestiune colectivă prin care o societate 
de gestiune colectivă o împuternicește pe o 
alta să acorde licențe multiteritoriale pentru 
drepturile online asupra unor opere 
muzicale din propriul repertoriu muzical ar 
trebui să păstreze capacitatea societății 
care realizează împuternicirea să 
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împuternicească o altă societate.

Or. en

Amendamentul 220
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice acord de reprezentare dintre 
societăți de gestiune colectivă prin care o 
societate de gestiune colectivă o 
împuternicește pe o alta să acorde licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra unor opere muzicale din propriul 
repertoriu muzical trebuie să aibă un 
caracter neexclusiv. Societatea de gestiune 
colectivă gestionează drepturile online
respective într-o manieră 
nediscriminatorie.

(1) Orice acord de reprezentare dintre 
organizații de gestiune colectivă prin care 
o organizație de gestiune colectivă o 
împuternicește pe o alta să acorde licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra unor opere muzicale din propriul 
repertoriu muzical are un caracter 
neexclusiv. Acest fapt nu aduce atingere 
dreptului organizației de gestiune 
colectivă relevante de a încredința unui 
număr limitat dintre celelalte organizații 
de gestiune colectivă sau grupurilor 
pentru drepturi online să acorde licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra operelor muzicale și să participe la 
un număr limitat de grupuri pentru 
drepturi online.

Or. en

Amendamentul 221
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice acord de reprezentare dintre 
societăți de gestiune colectivă prin care o 
societate de gestiune colectivă o 
împuternicește pe o alta să acorde licențe 

(1) Orice acord de reprezentare dintre 
organizații de gestiune colectivă prin care 
o organizație de gestiune colectivă o 
împuternicește pe o alta să acorde licențe 
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multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra unor opere muzicale din propriul 
repertoriu muzical trebuie să aibă un 
caracter neexclusiv. Societatea de 
gestiune colectivă gestionează drepturile 
online respective într-o manieră 
nediscriminatorie.

multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra unor opere muzicale din propriul 
repertoriu muzical păstrează capacitatea 
organizației de gestiune colectivă care 
realizează împuternicirea de a împuternici 
o altă organizație de gestiune colectivă.

Or. en

Justificare

Societatea care realizează împuternicirea ar trebui să păstreze dreptul (la care se face 
referire prin neexclusivitate) de a împuternici o altă OGC. Acest aspect ar trebui afirmat în 
mod explicit.

Amendamentul 222
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite agregarea repertoriilor 
pentru acordarea de licențe 
multirepertoriu și multiteritoriale pentru 
teritorii definite, organizațiile de gestiune 
colectivă au posibilitatea să încheie 
acorduri de reprezentare cu alte 
organizații de gestiune colectivă, limitate 
la anumite teritorii, în termeni echitabili 
și nediscriminatorii.

Or. en

Justificare

Este important să se indice posibilitatea pe care o au OGC de a încheia acorduri pentru 
anumite teritorii în loc de avea doar obligația de a încheia acorduri pentru întreaga Europă.

Amendamentul 223
Sabine Verheyen
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Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Organizația de gestiune colectivă 
împuternicită gestionează drepturile 
online respective într-o manieră 
nediscriminatorie.

Or. en

Amendamentul 224
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre promovează și 
încurajează cooperarea dintre 
organizațiile de gestiune colectivă în 
domeniile gestiunii, administrării și 
licențierii de drepturi.

Or. en

Amendamentul 225
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Statele membre se asigură că 
organizațiile de gestiune colectivă 
păstrează dreptul de a stabili în mod 
autonom condițiile, în special în ceea ce 
privește tarifele, conform cărora 
autorizează utilizarea repertoriului lor.

Or. en
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Amendamentul 226
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Statele membre se asigură că 
acordurile de reprezentate și grupurile 
pentru drepturi online, schimburile de 
informații, precum și alte forme de 
cooperare în rândul organizațiilor de 
gestiune colectivă în scopul acordării și 
administrării licențelor multiteritoriale și 
multirepertoriu și/sau în scopul stabilirii 
de tarife și de condiții convenite de comun 
acord pentru aceste licențe sunt scutite de 
aplicarea dispozițiilor legislației în 
domeniul concurenței care interzic 
acordurile și practicile concertate care au 
ca obiect sau efect restrângerea 
concurenței.

Or. en

Amendamentul 227
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Organizația de gestiune colectivă 
care realizează împuternicirea poate alege 
să limiteze împuternicirea pe care o 
acordă altor organizații de gestiune 
colectivă pentru reprezentarea propriului 
repertoriu în anumite teritorii specifice.

Or. en
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Justificare

Pentru ca organizațiilor de gestiune colectivă să le rămână un anumit grad de flexibilitate la 
formarea de huburi, este important ca acordurile de reprezentare să lase loc pentru 
selectarea unor teritorii în locul întregii UE ca unică opțiune teritorială.

Amendamentul 228
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Statele membre promovează, în 
aceleași condiții, dacă este cazul, 
cooperarea dintre organizațiile de 
gestiune colectivă în domeniile gestiunii, 
administrării și licențierii de drepturi și 
creează condițiile de cadru legal pentru 
începerea și funcționarea acesteia la nivel 
transfrontalier.

Or. en

Justificare

Este important ca statele membre să fie puse sub obligația de a adopta legi naționale pentru a 
facilita acordarea de licențe transfrontaliere, întrucât câteva acorduri naționale existente 
obstrucționează acest obiectiv.

Amendamentul 229
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre promovează, în 
aceleași condiții, dacă este cazul, 
cooperarea dintre societățile de gestiune 
colectivă în domeniile gestiunii, 
administrării și licențierii de drepturi și 
creează condițiile de cadru legal pentru 
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începerea și funcționarea acesteia la nivel 
transfrontalier.

Or. en

Amendamentul 230
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societatea de gestiune colectivă căreia i se 
adresează solicitarea și care decide să nu 
accepte solicitarea menționată la alineatul 
(1) informează în scris societatea de 
gestiune colectivă care formulează 
solicitarea cu privire la decizia sa și la 
motivele unei astfel de decizii.

Or. en

Amendamentul 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisionul de gestiune pentru serviciile 
prestate de societatea de gestiune căreia i 
se adresează solicitarea societății care 
formulează solicitarea nu trebuie să 
depășească costurile contractate în mod 
rezonabil de societatea de gestiune 
colectivă căreia i se adresează solicitarea 
pentru gestionarea repertoriului societății 
de gestiune colectivă care formulează 
solicitarea plus o marjă de profit 
rezonabilă.

Comisionul de gestiune pentru serviciile 
prestate de societatea de gestiune căreia i 
se adresează solicitarea societății care 
formulează solicitarea nu depășește
costurile contractate în mod rezonabil de 
societatea de gestiune colectivă căreia i se 
adresează solicitarea pentru gestionarea 
repertoriului societății de gestiune 
colectivă care formulează solicitarea.

Or. en
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Amendamentul 232
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Organizația de gestiune colectivă 
căreia i se adresează solicitarea este 
obligată să reprezinte în mod activ 
drepturile organizației de gestiune 
colectivă care formulează solicitarea în 
același mod nediscriminatoriu în care își 
reprezintă propriul repertoriu atunci când 
acordă sau oferă licențe multiteritoriale.

Or. en

Justificare

Obligația de a face conține obligația ca repertoriile să fie tratate în mod egal și ca 
utilizatorilor acestor repertorii agregate să li se perceapă același tarif.

Amendamentul 233
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Organizația de gestiune colectivă 
căreia i se adresează solicitarea licențiază 
repertoriul societății de gestiune colectivă 
care formulează solicitarea, în relațiile 
sale cu utilizatorii, în aceleași condiții ca 
propriul său repertoriu și nu exclude 
repertoriul societății care a formulat 
solicitarea din repertoriul licențiat fără 
acordul expres al societății care a 
formulat solicitarea cu privire la o astfel 
de excludere.
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Or. en

Justificare

În cazurile în care se aplică o obligație de a da ar trebui să se aplice și o obligație de a face: 
aceasta este singura garanție că repertoriul face parte din acordurile de licențiere.

Amendamentul 234
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) În cazul în care solicitarea 
organizației de gestiune colectivă care 
formulează solicitarea de reprezentare a 
drepturilor sale în conformitate cu 
articolul 28 este refuzată de toate 
organizațiile de gestiune colectivă cărora 
li se adresează solicitarea și care sunt în 
conformitate cu titlul III din prezenta 
directivă, organizația de gestiune colectivă 
care formulează solicitarea poate oferi 
sau acorda licențe multiteritoriale pentru 
drepturile online asupra operelor 
muzicale din cadrul propriului repertoriu 
pentru teritoriile pentru care a primit o 
autorizație explicită din partea membrilor 
săi și/sau a altor organizații de gestiune 
colectivă.

Or. en

Justificare

Nu există un stimulent real pentru OGC care sunt în conformitate cu titlul III de a deveni 
„hub” pentru alte OGC, deoarece o astfel de acțiune ar genera o sarcină mai mare și mai 
multe costuri administrative pentru aceste OGC.

Amendamentul 235
Cornelis de Jong



PE508.268v01-00 108/111 AM\933267RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Societățile de gestiune colectivă 
cărora li se adresează solicitarea și care 
formulează solicitarea pot conveni asupra 
unei deduceri suplimentare taxei de 
gestiune în scopul serviciilor sociale, 
culturale și educaționale.

Or. en

Amendamentul 236
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 alineatul (1) literele (a) și (c) 
și articolele 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 și 36 
se aplică, de asemenea, entităților deținute 
integral sau parțial de o societate de 
gestiune colectivă și care oferă sau acordă 
licențe multiteritoriale pentru drepturile 
online asupra unor opere muzicale.

Articolul 18 alineatul (1) litera (c), 
articolul 19 alineatul (1) litera (fa) și 
articolele 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
32 și 36 se aplică, de asemenea, entităților 
deținute integral sau parțial de o societate 
de gestiune colectivă și care oferă sau 
acordă licențe multiteritoriale pentru 
drepturile online asupra unor opere 
muzicale.

Or. en

Amendamentul 237
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 28 și 29 nu se aplică dacă o 
astfel de entitate acordă sau oferă să 
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acorde licențe multiteritoriale pentru 
drepturi online asupra operelor muzicale 
ale unui singur titular de drepturi sau 
doar drepturi agregate asupra acelorași 
opere muzicale cu unicul scop de a putea 
licenția în comun reproducerea și 
comunicarea pentru drepturile publice 
asupra acestor opere.

Or. en

Amendamentul 238
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințele prezentului titlu nu se aplică 
societăților de gestiune colectivă care 
acordă, pe baza agregării benevole a 
drepturilor necesare, realizată în 
conformitate cu normele privind 
concurența de la articolele 101 și 102 din 
TFUE, o licență multiteritorială pentru 
drepturile online asupra unor opere 
muzicale necesare unei societăți de 
radiodifuziune pentru a comunica sau a 
pune la dispoziția publicului programele 
sale de radio și de televiziune simultan cu 
transmiterea acestora prin radiodifuziune 
sau ulterior acestei transmisii, precum și
orice material online produs de societatea 
de radiodifuziune care are un caracter 
auxiliar față de transmisia inițială prin 
radiodifuziune a programului său de 
radio sau de televiziune.

Cerințele prezentului titlu nu se aplică 
societăților de gestiune colectivă care 
acordă, pe baza agregării benevole a 
drepturilor necesare, realizată în 
conformitate cu normele privind 
concurența de la articolele 101 și 102 din 
TFUE, o licență pentru drepturile online 
asupra unor opere muzicale necesare unei 
societăți de radiodifuziune pentru a 
comunica sau a pune la dispoziția 
publicului programele sale de radio și de 
televiziune, precum și alte oferte online.

Or. de

Amendamentul 239
Emma McClarkin
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Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că societățile
de gestiune colectivă pun la dispoziția 
membrilor acestora și a titularilor de 
drepturi proceduri eficace și rapide de 
tratare a plângerilor și de soluționare a 
litigiilor, în special în ceea ce privește 
autorizația de gestionare a drepturilor și 
revocarea sau retragerea drepturilor, 
condițiile de aderare, colectarea sumelor 
datorate titularilor de drepturi, deducerile și 
distribuția.

(1) Statele membre se asigură că 
organizațiile de gestiune colectivă pun la 
dispoziția membrilor acestora și a 
titularilor de drepturi proceduri eficace și 
rapide de tratare a plângerilor și de 
soluționare a litigiilor, în special în ceea ce 
privește autorizația de gestiune a 
drepturilor și revocarea sau retragerea 
drepturilor, condițiile de aderare, 
colectarea sumelor datorate titularilor de 
drepturi, deducerile și distribuția. 
Procedurile de tratare a plângerilor și de 
soluționare a litigiilor sunt independente.

Or. en

Amendamentul 240
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 35 – titlul 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Soluționarea litigiilor în care sunt implicați 
utilizatorii

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 241
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că disputele 
dintre societățile de gestiune colectivă și 

(1) Statele membre se asigură că disputele 
dintre societățile de gestiune colectivă și 
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utilizatori referitoare la condițiile de 
acordare a licențelor existente și propuse, 
la tarife și la orice refuz de acordare a unei 
licențe pot fi sesizate în instanță și, dacă 
este cazul, pot fi supuse unui organism de 
soluționare a litigiilor independent și 
imparțial.

utilizatori referitoare la condițiile de 
acordare a licențelor existente și propuse, 
la tarife și la orice refuz de acordare a unei 
licențe pot fi sesizate unui organism de 
soluționare a litigiilor independent și 
imparțial.

Or. en

Justificare

Utilizatorii ar trebui să aibă, de asemenea, acces la soluționarea litigiilor. Dreptul de a 
sesiza, de asemenea (sau în loc de), o instanță este acoperit la alineatul (2) și nu trebuie 
menționat aici.

Amendamentul 242
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 39 monitorizează în permanență 
respectarea cerințelor prevăzute în titlul III 
al prezentei directive de către societățile de 
gestiune colectivă stabilite pe teritoriul lor 
în momentul acordării de licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra unor opere muzicale.

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 39 monitorizează în permanență 
respectarea cerințelor prevăzute în titlul III 
al prezentei directive de către societățile de 
gestiune colectivă active pe teritoriul lor în 
momentul acordării de licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra unor opere muzicale.

Or. en

Justificare

Concordanță cu definiția de la articolul 2.


