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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Contexto

Em julho de 2012, a Comissão propôs uma diretiva na qual constam disposições gerais em 
matéria de gestão coletiva de direitos para todos os setores, além de disposições específicas 
relativas ao licenciamento multiterritorial de música em linha. É conveniente contextualizar a 
proposta tendo em conta a comunicação da Comissão, de 2010, sobre a Agenda Digital para a 
Europa, bem como a Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O seu objetivo passa por facilitar o licenciamento de direitos e, de um modo geral, 
o acesso a conteúdos digitais atrativos, nomeadamente num contexto transfronteiras, 
garantindo, assim, que consumidores e empresas beneficiem plenamente das oportunidades do 
mercado único digital.

Como indicado no Ato para o Mercado Único, de abril de 2011, a propriedade intelectual 
constitui um dos principais domínios em relação aos quais serão necessárias ações a nível da 
UE para combater a atual crise, estimular o crescimento e promover a confiança no mercado 
único. Os estudos realizados demonstram que as indústrias criativas contribuem 
significativamente para o PIB e os níveis de emprego dos Estados-Membros. Porém, a gestão 
coletiva de direitos na UE continua a ser opaca. Há já vários anos que se debatem, em 
especial, os sistemas existentes em matéria de cobrança de receitas de direitos, os cálculos das 
tarifas e a distribuição das comissões cobradas.

Não raras vezes, os titulares de direitos queixam-se de não receber aquilo a que têm direito. 
Existe o risco de se instalar um clima de confusão e desconfiança entre os mesmos, devido 
aos procedimentos morosos e pouco claros no que se refere ao pagamento e à distribuição das 
comissões por parte das sociedades de gestão coletiva. A criatividade sai, desta forma, 
prejudicada, gerando-se, de resto, um mercado interno menos transparente. Tem-se reclamado 
igualmente uma maior clareza quanto à utilização dos montantes que não podem ser 
distribuídos. Por seu lado, os usuários sentem frequentemente dificuldades para apurar quais 
as comissões a pagar e qual a sociedade de gestão coletiva responsável por cada comissão.

Por fim, as sociedades de gestão coletiva prestam serviços relativos a um ou mais grupos de 
direitos e titulares de direitos num mesmo Estado-Membro, constituindo, em muitos casos, 
monopólios de jure ou de facto. Como tal, não estamos, por ora, perante um mercado único 
verdadeiramente concorrencial neste domínio. 

Observações do relator

A proposta da comissão representa um avanço considerável no âmbito da gestão coletiva de 
direitos, sendo que o relator subscreve a opinião da Comissão, segundo a qual é necessário 
instituir um quadro normativo neste domínio.

Todavia, será necessária uma maior ousadia para estimular um incremento da inovação e da 
criação intelectual no âmbito do mercado único, que beneficie os artistas, os prestadores de 
serviços, os consumidores e a economia europeia em geral. Seria do agrado do relator 
constatar que a diretiva proporciona, entre outros resultados, uma maior transparência tanto 
para os usuários como para os titulares de direitos, menos encargos administrativos, bem 
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como uma melhor proteção dos interesses dos titulares. O presente parecer procura contribuir 
para a concretização destes objetivos mediante a resolução das seguintes questões fulcrais. 

Em primeiro lugar, a fim de assegurar uma melhor transparência para os usuários e evitar a 
dupla faturação, as sociedades de gestão coletiva devem cooperar no sentido de se assumirem 
como um ponto de contacto central para os usuários. Devem trabalhar em conjunto por forma 
a garantir que um usuário recebe uma única fatura. Este processo assenta integralmente no 
cumprimento de uma condição prévia, designadamente, o funcionamento correto de um 
sistema de partilha de dados entre as respetivas sociedades de gestão. 

Em segundo lugar, as comissões ou tarifas relativas a licenças devem primar por uma maior 
transparência. A fatura única deve incluir uma indicação clara das sociedades de gestão 
coletiva envolvidas, das obras objeto de licença e das respetivas utilizações efetivas. Em caso 
de litígio, deve ser possível recorrer a organismos independentes e imparciais, dotados de 
competências adequadas para a sua resolução. De resto, os requisitos de transparência devem 
aplicar-se a todas as sociedades de gestão coletiva, no intuito de evitar situações de 
fragmentação. A diretiva em apreço deve igualmente aproveitar ao máximo os avanços 
tecnológicos atualmente disponíveis, incitando os usuários, titulares de direitos e sociedades 
de gestão a obter e partilhar informações através de contas em linha individuais. 

Em terceiro lugar, deve ser estimulada uma utilização prudente das receitas cobradas, 
restringindo-se, neste sentido, os investimentos de risco das mesmas. As sociedades de gestão 
devem abster-se de investir ativos de uma forma passível de redundar na perda de receitas 
pertencentes aos titulares de direitos. 

Em quarto lugar, os direitos e interesses dos titulares devem ser mais bem protegidos, 
garantindo-se, nomeadamente, que a gestão dos seus direitos é completada por uma 
regularidade e uma frequência maiores na realização dos pagamentos e na distribuição dos 
montantes, bem como uma transparência acrescida no que se refere à utilização das suas 
obras.

Por último, o relator congratula-se com o título III do projeto de diretiva, relativo ao 
licenciamento multiterritorial de direitos em linha sobre obras musicais. A liberdade de 
estabelecimento e de prestação de serviços além-fronteiras, incluindo serviços de gestão 
coletiva de direitos, constitui, à luz do Tratado e da Diretiva «Serviços», uma pedra angular 
do mercado único, impondo-se, por conseguinte, a sua aplicação integral.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) Quando estabelecidas na União, as 
sociedades de gestão coletiva – enquanto 
prestadoras de serviços – devem cumprir 
os requisitos nacionais, em conformidade 
com a Diretiva 2006/123/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, relativa aos serviços 
no mercado interno18, que visa a criação de 
um quadro jurídico para assegurar a 
liberdade de estabelecimento e a livre 
circulação dos serviços entre os 
Estados-Membros. Tal implica que as 
sociedades sejam livres de prestar os seus 
serviços além-fronteiras, representar 
titulares de direitos residentes ou 
estabelecidos noutros Estados-Membros ou 
conceder licenças aos usuários residentes 
ou estabelecidos noutros 
Estados-Membros.

(3) Quando estabelecidas na União, as 
sociedades de gestão coletiva – enquanto 
prestadoras de serviços – devem cumprir 
os requisitos nacionais, em conformidade 
com a Diretiva 2006/123/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, relativa aos serviços 
no mercado interno18, que visa a criação de 
um quadro jurídico para assegurar a 
liberdade de estabelecimento e a livre 
circulação dos serviços entre os 
Estados-Membros. O artigo 17.º, n.º 11, da 
referida diretiva prevê uma exceção, 
precisando que o disposto no artigo 16.º 
não é aplicável aos direitos de 
propriedade intelectual enquanto tais. 
Contudo, a derrogação em causa não 
abrange os serviços associados à gestão 
desses direitos. Tal implica que as 
sociedades sejam livres de prestar os seus 
serviços além-fronteiras, representar 
titulares de direitos residentes ou 
estabelecidos noutros Estados-Membros ou 
conceder licenças aos usuários residentes 
ou estabelecidos noutros 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 2
Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

de um acordo sobre a exploração de 
direitos, têm direito a uma parte do 
rendimento proveniente dos direitos 
geridos por sociedades e a cobrar esse 
rendimento à sociedade.

Or. en

Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

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

(13) Os membros devem poder participar 
no acompanhamento da gestão das 
sociedades de gestão coletiva. Para o 
efeito, as sociedades devem estabelecer 
uma função de supervisão adequada à sua 
estrutura organizacional e permitir que os 
membros, em representação de diferentes 
categorias de titulares de direitos, sejam 
representados no órgão que exerce essa 
função.

Or. en

Alteração 5
Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As sociedades de gestão coletiva 
cobram, gerem e distribuem as receitas 
provenientes da exploração dos direitos 
que lhes foram confiados pelos respetivos 
titulares. Estas receitas são, em última 
instância, devidas aos titulares de direitos, 
que podem ser os membros dessa ou de 
outra sociedade. É, por conseguinte, 
importante que as sociedades efetuem com 
a maior diligência a cobrança, gestão e 
distribuição dessas receitas. A distribuição 
rigorosa só é possível se as sociedades 
mantiverem registos adequados dos 
membros, das licenças e da utilização das 
obras e de outras prestações. Se se 
justificar, os dados devem ser apresentados 
também por titulares de direitos e usuários 

(15) As sociedades de gestão coletiva 
cobram, gerem e distribuem as receitas 
provenientes da exploração dos direitos 
que lhes foram confiados pelos respetivos 
titulares. Estas receitas são, em última 
instância, devidas aos titulares de direitos, 
que podem ser os membros dessa ou de 
outra sociedade. É, por conseguinte, 
importante que as sociedades efetuem com 
a maior diligência a cobrança, gestão e 
distribuição dessas receitas. A distribuição 
rigorosa só é possível se as sociedades 
mantiverem registos adequados dos 
membros, das licenças e da utilização das 
obras e de outras prestações. Se se 
justificar, os dados devem ser apresentados 
também por titulares de direitos e usuários 
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e verificados pelas sociedades. Os 
montantes cobrados e devidos aos titulares 
de direitos devem ser geridos 
separadamente de todos os ativos próprios 
da sociedade e, se investidos, na pendência 
da sua distribuição aos titulares de direitos, 
essa operação deve ser realizada em 
conformidade com a política de 
investimento decidida pela assembleia 
geral da sociedade. A fim de manter um 
nível elevado de proteção para os direitos 
de titulares de direitos e assegurar que os 
rendimentos provenientes da exploração 
desses direitos revertem em benefício dos 
seus titulares, os investimentos efetuados e 
detidos pela sociedade devem ser geridos 
de acordo com critérios que obriguem a 
sociedade a agir de forma prudente, 
permitindo-lhe, ao mesmo tempo, decidir 
sobre a política de investimento mais 
segura e eficiente. Assim, a sociedade deve 
poder optar por uma afetação de ativos que 
seja adequada à natureza e à duração 
específicas de qualquer exposição ao risco 
de quaisquer receitas provenientes de 
direitos investidas e que não prejudique 
indevidamente as receitas provenientes de 
direitos devidos aos titulares de direitos. 
Além disso, a fim de garantir que os 
montantes devidos a estes são distribuídos 
adequada e eficazmente, é necessário 
impor às sociedades a obrigação de 
tomarem medidas razoáveis e diligentes de 
boa-fé para identificarem e localizarem os 
titulares dos direitos em causa. Importa 
igualmente prever a aprovação pelos 
membros das sociedades das disposições 
que regem as situações em que, por não 
terem sido identificados ou localizados os 
titulares de direitos, os montantes cobrados 
não podem ser distribuídos.

e verificados pelas sociedades. Os 
montantes cobrados e devidos aos titulares 
de direitos devem ser geridos 
separadamente de todos os ativos próprios 
da sociedade e, se investidos, na pendência 
da sua distribuição aos titulares de direitos, 
essa operação deve ser realizada em 
conformidade com a política de 
investimento decidida pela assembleia 
geral da sociedade. A fim de manter um 
nível elevado de proteção para os direitos 
de titulares de direitos e assegurar que os 
rendimentos provenientes da exploração 
desses direitos revertem em benefício dos 
seus titulares, os investimentos efetuados e 
detidos pela sociedade devem ser geridos 
de acordo com critérios que obriguem a 
sociedade a agir de forma prudente, 
permitindo-lhe, ao mesmo tempo, decidir 
sobre a política de investimento mais 
segura e eficiente. Assim, a sociedade deve 
poder optar por uma afetação de ativos
segura e rentável que impeça um cenário 
de exposição ao risco de quaisquer receitas 
provenientes de direitos investidas e que 
não prejudique indevidamente as receitas 
provenientes de direitos devidos aos 
titulares de direitos. Além disso, a fim de 
garantir que os montantes devidos a estes 
são distribuídos adequada, oportuna e 
eficazmente, é necessário impor às 
sociedades a obrigação de tomarem 
medidas razoáveis e diligentes de boa-fé 
para identificarem e localizarem os 
titulares dos direitos em causa. Importa 
igualmente prever a aprovação pelos 
membros das sociedades das disposições 
que regem as situações em que, por não 
terem sido identificados ou localizados os 
titulares de direitos, os montantes cobrados 
não podem ser distribuídos.

Or. en
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Alteração 6
Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O estabelecimento de condições 
comerciais equitativas na emissão de 
licenças é particularmente importante para 
garantir que os usuários podem obter 
licenças relativas a obras e outras 
prestações protegidas cujos direitos sejam 
representados por uma sociedade de gestão 
coletiva e para garantir a remuneração dos 
titulares dos direitos. As sociedades e os 
usuários devem, portanto, conduzir de boa-
fé negociações sobre a concessão de 
licenças e aplicar tarifas determinadas com 
base em critérios objetivos.

(18) O estabelecimento de condições 
comerciais equitativas na emissão de 
licenças é particularmente importante para 
garantir que os usuários podem obter 
licenças relativas a obras e outras 
prestações protegidas cujos direitos sejam 
representados por uma sociedade de gestão 
coletiva e para garantir a remuneração dos 
titulares dos direitos. As sociedades e os 
usuários devem, portanto, conduzir de boa-
fé negociações sobre a concessão de 
licenças e aplicar tarifas determinadas com 
base em critérios objetivos e não 
discriminatórios.

Or. en

Alteração 7
Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) As sociedades de gestão coletiva e 
os usuários devem igualmente estabelecer 
procedimentos de comunicação 
destinados a permitir que os usuários 
forneçam as informações necessárias a 
respeito da utilização das licenças e 
comuniquem com rigor se utilizam 
efetivamente licenças relativas a obras.

Or. en

Alteração 8
Proposta de diretiva
Considerando 18-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(18-B) A fim de aumentar a transparência 
e evitar situações em que os usuários 
recebem mais do que uma fatura para os 
mesmos direitos sobre as mesmas obras, 
as sociedades de gestão coletiva devem ser 
obrigadas a cooperarem estreitamente 
entre si. Esta cooperação deve abranger a 
compilação de informações sobre as 
licenças e a utilização de obras numa base 
de dados comum, uma faturação 
coordenada e conjunta, bem como a 
cobrança de receitas de direitos.

Or. en

Alteração 9
Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

(20) Para garantir que os titulares dos 
direitos possam acompanhar o desempenho 
das suas sociedades de gestão coletiva e 
comparar desempenhos, as sociedades 
devem tornar público um relatório anual 
sobre transparência, que inclua 
informações financeiras auditadas 
comparáveis, específicas das suas 
atividades. As sociedades devem também 
publicar anualmente um relatório especial 
sobre a utilização dos montantes destinados 
a serviços sociais, culturais e educativos.
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Or. en

Alteração 10
Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 11
Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A tecnologia digital permite o 
acompanhamento automatizado pelas 
sociedades de gestão coletiva da utilização 
de uma licença relativa a obras musicais 
concedida pelo titular da licença e facilita a 
faturação. As normas setoriais para a 
utilização de música, relatórios de vendas e 
faturação são essenciais para melhorar a 
eficiência do intercâmbio de dados entre as 
sociedades e os usuários. O controlo da 
utilização das licenças deve respeitar os 
direitos fundamentais, nomeadamente o 
direito ao respeito da vida privada e 
familiar e à proteção dos dados. Para 
garantir que estes ganhos de eficiência 
resultem num tratamento financeiro mais 
célere e, em última análise, em pagamentos 
mais rápidos aos titulares de direitos, as 
sociedades devem ser obrigadas a faturar 
aos prestadores de serviços e a distribuir 
os montantes devidos aos titulares de 
direitos sem demora. Para que este 
requisito seja eficaz, é necessário que os 
detentores de licenças envidem todos os 
esforços para apresentar às sociedades, em 
devido tempo, relatórios exatos sobre a 
utilização das obras. As sociedades não 
devem ser obrigadas a aceitar dos usuários 
relatórios em formatos exclusivos, se 
estiverem disponíveis modelos utilizados 
comummente no setor.

(27) A tecnologia digital permite o 
acompanhamento automatizado pelas 
sociedades de gestão coletiva da utilização 
de uma licença relativa a obras musicais 
concedida pelo titular da licença e facilita a 
faturação. As normas setoriais para a 
utilização de música, relatórios de vendas e 
faturação são essenciais para melhorar a 
eficiência do intercâmbio de dados entre as 
sociedades e os usuários. O controlo da 
utilização das licenças deve respeitar os 
direitos fundamentais, nomeadamente o 
direito ao respeito da vida privada e 
familiar e à proteção dos dados. Para 
garantir que estes ganhos de eficiência 
resultem num tratamento financeiro mais 
célere e, em última análise, em pagamentos 
mais rápidos aos titulares de direitos, as 
sociedades devem ser obrigadas a 
estabelecer um procedimento de 
cooperação entre si, com vista a garantir 
que cada usuário recebe uma única 
fatura conjunta e a distribuir os montantes 
devidos aos titulares de direitos sem 
demora. Para que este requisito seja eficaz, 
é necessário que os detentores de licenças 
envidem todos os esforços para apresentar 
às sociedades, em devido tempo, relatórios 
exatos sobre a utilização das obras. As 
sociedades não devem ser obrigadas a 
aceitar dos usuários relatórios em formatos 
exclusivos, se estiverem disponíveis 
modelos utilizados comummente no setor.

Or. en
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Alteração 12
Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A presente diretiva estabelece os requisitos 
necessários para garantir o funcionamento 
correto da gestão dos direitos de autor e 
direitos conexos pelas organizações de 
gestão coletiva. Estabelece igualmente os 
requisitos para a concessão por essas 
sociedades de licenças multiterritoriais 
relativas aos direitos de autor de obras 
musicais para utilização em linha.
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. en

Alteração 13
Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) «Direitos em linha sobre obras 
musicais», quaisquer direitos sobre obras 
musicais previstos nos artigos 2.º e 3.º da 
Diretiva 2001/29/CE, que sejam 
necessários para a prestação de um serviço 
de música em linha;

l) «Direitos em linha sobre obras 
musicais», quaisquer direitos do autor 
sobre obras musicais previstos nos artigos 
2.º e 3.º da Diretiva 2001/29/CE, que sejam 
necessários para a prestação de um serviço 
de música em linha;

Or. en

Alteração 14
Proposta de diretiva
Artigo 4
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 15
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 16
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As sociedades de gestão coletiva devem 
aceitar titulares de direitos, ou qualquer 
outro membro na aceção do artigo 3.º, 
alínea c), como membros se estes 
satisfizerem os critérios de adesão. As 
sociedades só podem recusar um pedido de 
filiação com base em critérios objetivos e 
não discriminatórios. Estes critérios 
devem constar dos estatutos ou das 
condições de filiação da sociedade e devem 
ser tornados públicos.
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Or. en

Alteração 17
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Deve ser convocada uma assembleia 
geral dos membros da sociedade de gestão 
coletiva uma vez por ano, pelo menos. São 
conferidos poderes à assembleia geral 
para adotar as decisões estratégicas no 
seio da sociedade de gestão coletiva, cuja 
execução pode ser delegada no órgão que 
exerce a função de fiscalização.

Or. en

Alteração 18
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A assembleia geral deve dispor de 
poderes para decidir da nomeação ou 
demissão dos diretores e aprovar a sua 
remuneração e outros benefícios, como 
benefícios não pecuniários, concessão de 
pensões, direito a outras concessões e 
indemnizações por cessação de funções.

4. A assembleia geral deve dispor de 
poderes para decidir da nomeação ou 
demissão dos diretores, acompanhar o seu 
desempenho geral e aprovar a sua 
remuneração e outros benefícios, como 
benefícios não pecuniários, concessão de 
pensões, direito a outras concessões e 
indemnizações por cessação de funções.

Or. en

Alteração 19
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 20
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 21
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O órgão a que foi confiada a função 
de fiscalização deve manter a assembleia 
geral prevista no artigo 7.º informada 
quanto ao exercício das suas 
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responsabilidades.

Or. en

Alteração 22
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Total do balanço: 350 000 EUR;
b) Volume de negócios líquido: 700.000 
EUR;
c) Número médio de empregados durante 
o exercício: dez.

Or. en

Alteração 23
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As sociedades de gestão coletiva não 
devem ser autorizadas a utilizar receitas de 
direitos ou quaisquer rendimentos 
derivados do investimento destes por sua 
própria conta, podendo apenas deduzir as 
suas comissões de gestão.

3. As sociedades de gestão coletiva não 
devem ser autorizadas a utilizar receitas de 
direitos ou quaisquer rendimentos 
derivados do investimento destes por sua 
própria conta, podendo apenas deduzir as 
suas comissões de gestão, em 
conformidade com as regras referidas no 
artigo 5.º, n.º 5, alínea d).

Or. en
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Alteração 24
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 25
Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Os ativos devem apenas ser 
investidos, direta ou indiretamente, em 
produtos de investimento em que o capital 
não é reduzido no final do prazo desses 
produtos;

Or. en

Alteração 26
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Os ativos devem ser investidos de 
uma forma que não prejudique as receitas 
provenientes de direitos devidos aos 
titulares de direitos.

Or. en
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Alteração 27
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a sociedade de gestão coletiva distribui 
regular e diligentemente e paga os 
montantes devidos a todos os titulares que 
representa. A sociedade deve efetuar essa 
distribuição e os pagamentos , no mínimo, 
trimestralmente. A sociedade deve efetuar 
essa distribuição e os pagamentos 
rigorosamente, a fim de garantir a 
igualdade de tratamento de todas as 
categorias de titulares.

Or. en

Alteração 28
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem permitir 
a aplicação às sociedades de gestão 
coletiva de derrogações da obrigação 
relativa à periodicidade da distribuição e 
dos pagamentos definida no n.º 1, nos 
casos em que tal se justifique em virtude 
de razões objetivas relacionadas, em 
particular, com a comunicação de 
informações pelos usuários, a 
identificação de direitos, titulares de 
direitos ou o cruzamento de informações 
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sobre obras e outras prestações com os 
titulares impedirem a sociedade de 
respeitar a periodicidade e o prazo 
previstos no número em causa. Nestes 
casos, as sociedades de gestão coletiva 
devem efetuar a distribuição e os 
pagamentos aos titulares de direitos no 
prazo de 12 meses a contar da cobrança 
das receitas de direitos.

Or. en

Alteração 29
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Se os montantes devidos aos titulares 
não puderem ser distribuídos, após 
dois anos a contar do final do exercício em 
que ocorreu a cobrança das receitas de 
direitos, e desde que tenha tomado todas as 
medidas necessárias para identificar e 
localizar os titulares, a sociedade deve 
afetar os montantes em causa no melhor 
interesse dos titulares cujos direitos gere, 
em conformidade com o artigo 7.º, n.º 5, 
alínea b), sem prejuízo do direito do titular 
de reclamar esses montantes à sociedade.

Or. en

Alteração 30
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos de aplicação do n.º 2, as 
medidas para identificar e localizar os 
titulares devem incluir a verificação dos 
registos de filiação e a disponibilização aos 
membros da sociedade, assim como ao 

3. Para efeitos de aplicação do n.º 2, as 
sociedades de gestão coletiva devem 
instaurar medidas eficazes para identificar 
e localizar os titulares, garantindo 
simultaneamente salvaguardas que 
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público, de uma lista de obras e de outras 
prestações cujos titulares não tenham sido 
identificados ou localizados.

dissuadam a prática de fraude. As 
medidas devem incluir a verificação dos 
registos de filiação e a disponibilização aos 
membros da sociedade, assim como ao 
público, de uma lista de obras e de outras 
prestações cujos titulares não tenham sido 
identificados ou localizados, incluindo, se 
disponíveis, o título da obra, o nome do 
autor, o nome do editor e quaisquer 
outras informações pertinentes que 
possam ser necessárias para identificar os 
titulares dos direitos.

Or. en

Alteração 31
Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A sociedade de gestão coletiva deve, 
sem demora após a cobrança das receitas 
de direitos, distribuir e pagar diligente, 
regular e rigorosamente os montantes 
devidos a outras sociedades.

Or. en

Alteração 32
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. As condições do licenciamento devem 
basear-se em critérios objetivos, 
particularmente no que se refere às tarifas.

2. As condições do licenciamento devem 
basear-se em critérios objetivos e não 
discriminatórias, particularmente no que 
se refere às tarifas.

Or. en
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Alteração 33
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Na ausência de legislação nacional ou de 
uma disposição administrativa que 
estabeleça as tarifas por via legislativa, as 
últimas devem refletir o valor económico 
dos direitos negociados e a natureza e 
âmbito de utilização das obras, de outras 
prestações protegidas e do serviço 
prestado pela sociedade de gestão coletiva.

Or. en

Alteração 34
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

Na ausência de legislação nacional que 
estabeleça os montantes devidos aos 
titulares de direitos respeitantes a um 
direito de remuneração e a um direito de 
compensação, a sociedade deve basear a 
sua determinação dos montantes devidos 
em critérios não discriminatórios e no 
valor económico do ponto de vista 
comercial dos direitos de autor e direitos 
conexos que estejam a ser remunerados 
ou compensados, bem como na natureza e 
âmbito de utilização das obras e de outras 
prestações protegidas.

Or. en

Alteração 35
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. As sociedades de gestão coletiva e os 
usuários devem estabelecer procedimentos 
destinados a garantir que os prazos 
fixados em conjunto sejam respeitados e 
que os respetivos pedidos sejam atendidos 
num período de tempo razoável.

Or. en

Alteração 36
Proposta de diretiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Comunicação de informações e faturação
1. As sociedades de gestão coletiva devem 
estabelecer procedimentos de 
comunicação com vista a permitir que os 
usuários forneçam as informações 
necessárias a respeito da utilização das 
licenças, incluindo um relatório sobre a 
utilização efetiva das obras, a transmitir à 
sociedade de gestão coletiva com rigor e 
dentro do prazo fixado em conjunto 
relativamente à licença em causa.
2. As sociedades de gestão coletiva devem 
estabelecer um procedimento de 
cooperação entre si, que beneficie os seus 
titulares de direitos, membros e usuários. 
A cooperação deve abranger, no mínimo, 
a compilação de informações sobre as 
licenças emitidas e a utilização de obras e 
outras prestações protegidas numa base 
de dados comum, uma faturação 
coordenada e conjunta, bem como a 
cobrança de receitas de direitos.
3. O procedimento de cooperação referido 
no n.º 2 deve permitir que as sociedades 
de gestão coletiva coordenem a faturação 
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dos usuários de uma forma que garanta 
que um único usuário recebe uma única 
fatura conjunta em relação aos direitos 
das obras e outras prestações protegidas 
que sejam objeto de licença. A fatura 
única deve ser transparente e identificar 
as sociedades de gestão coletiva em causa, 
as listas de obras e de outras prestações 
protegidas que sejam objeto de licença e 
as correspondentes utilizações efetivas. A 
fatura deve igualmente indicar, no 
mínimo e de forma clara, os montantes 
proporcionais devidos aos titulares de 
direitos e os montantes a utilizar para 
cobrir as comissões de gestão.

Or. en

Alteração 37
Proposta de diretiva
Artigo 16 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
as sociedades de gestão coletiva 
disponibilizam uma vez por ano, pelo 
menos, por meios eletrónicos, as seguintes 
informações a cada titular de direitos que 
representam:

Os Estados-Membros devem garantir que 
as sociedades de gestão coletiva 
disponibilizam uma vez por ano, pelo 
menos, por meios eletrónicos e, quando 
aplicável, numa base mais regular através
de contas em linha individuais, as 
seguintes informações a cada titular de 
direitos que representam diretamente:

Or. en

Alteração 38
Proposta de diretiva
Artigo 16 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Mediante pedido, os contratos de 
licenciamento e tarifas aplicáveis;
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Or. en

Alteração 39
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 40
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Contratos de licenciamento 
normalizados e tarifas aplicáveis;

Suprimido

Or. en

Alteração 41
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Repertório e direitos que gerem e 
Estados-Membros abrangidos, na medida 
em que os direitos não sejam geridos ao 
abrigo de um regime de licenciamento 
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coletivo obrigatório;

Or. en

Alteração 42
Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Contratos de licenciamento 
normalizados e tarifas aplicáveis;

Or. en

Alteração 43
Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) Repertório e direitos que gerem e 
Estados-Membros abrangidos por um 
regime de licenciamento coletivo 
obrigatório;

Or. en

Alteração 44
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Total do balanço: 350 000 EUR;
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b) Volume de negócios líquido: 700.000 
EUR;
c) Número médio de empregados durante 
o exercício: dez.

Or. en

Alteração 45
Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As sociedades de gestão coletiva devem 
oferecer aos prestadores de serviços de 
música em linha a possibilidade de 
informarem através de meios eletrónicos 
sobre a utilização efetiva dos direitos em 
linha sobre obras musicais. As sociedades 
devem possibilitar a utilização de, pelo 
menos, um método de informação que 
tenha em conta as normas facultativas 
setoriais ou as práticas desenvolvidas ao 
nível internacional ou da União para o 
intercâmbio eletrónico desses dados. As 
sociedades podem recusar as informações 
comunicadas pelos usuários num formato 
exclusivo se as sociedades possibilitarem a 
comunicação de informações num formato 
normalizado para a indústria para o 
intercâmbio eletrónico de dados.

2. As sociedades de gestão coletiva devem 
oferecer aos prestadores de serviços de 
música em linha a possibilidade de 
informarem através de meios eletrónicos 
sobre a utilização efetiva dos direitos em 
linha sobre obras musicais, em 
conformidade com o artigo 15.º-A, n.º 1. 
As sociedades devem possibilitar a 
utilização de, pelo menos, um método de 
informação que tenha em conta as normas 
facultativas setoriais ou as práticas 
desenvolvidas ao nível internacional ou da 
União para o intercâmbio eletrónico desses 
dados. As sociedades podem recusar as 
informações comunicadas pelos usuários 
num formato exclusivo se as sociedades 
possibilitarem a comunicação de 
informações num formato normalizado 
para a indústria para o intercâmbio 
eletrónico de dados.

Or. en

Alteração 46
Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Para efeitos dos n.os 3 e 4, a 
sociedade de gestão coletiva deve 
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estabelecer um procedimento de 
cooperação com outras sociedades de 
gestão coletiva, com vista a garantir que é 
emitida uma única fatura conjunta aos 
prestadores de serviços de música em 
linha, conforme prevê o artigo 15.º-A.

Or. en

Alteração 47
Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As sociedades de gestão coletiva devem 
dispor de procedimentos adequados para 
que os prestadores de serviços de música 
em linha possam contestar o rigor da 
fatura, nomeadamente se os prestadores de 
serviços de música em linha receberem 
faturas de uma ou mais sociedades para os 
mesmos direitos em linha sobre a mesma 
obra musical.

5. As sociedades de gestão coletiva devem 
dispor de procedimentos adequados para 
que os prestadores de serviços de música 
em linha possam contestar o rigor da 
fatura, nomeadamente se os prestadores de 
serviços de música em linha receberem 
mais do que uma fatura para os mesmos 
direitos em linha sobre a mesma obra 
musical.

Or. en

Alteração 48
Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as sociedades de gestão coletiva que 
concedem licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais 
distribuem os montantes devidos aos 
titulares de direitos resultantes dessas 
licenças com rigor e sem demora após 
informação da utilização efetiva das obras, 
exceto se eventuais atrasos forem 
imputáveis aos prestadores de serviços de 
música em linha.

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as sociedades de gestão coletiva que 
concedem licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais 
distribuem os montantes devidos aos 
titulares de direitos resultantes dessas 
licenças com rigor e sem demora após 
informação da utilização efetiva das obras, 
em conformidade com os prazos e a 
periodicidade definidos no artigo 12.º, n.º 
1, exceto se eventuais atrasos forem 
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imputáveis aos prestadores de serviços de 
música em linha.

Or. en

Alteração 49
Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A sociedade de gestão coletiva requerida 
deve aceitar esse pedido se já conceder ou 
se propuser conceder licenças 
multiterritoriais para a mesma categoria de 
direitos em linha sobre obras musicais do 
repertório de outra sociedade.

A sociedade de gestão coletiva requerida 
deve aceitar esse pedido dentro de um 
prazo razoável se já conceder ou se 
propuser conceder licenças multiterritoriais 
para a mesma categoria de direitos em 
linha sobre obras musicais do repertório de 
outra sociedade.

Or. en

Alteração 50
Proposta de diretiva
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 51
Proposta de diretiva
Artigo 33
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 52
Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 53
Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 54
Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os custos administrativos inerentes à 
interposição de um recurso contra uma 
resolução de litígios devem ser razoáveis.

Or. en

Alteração 55
Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Litígios com outras sociedades sobre a 
aplicação dos artigos 24.º, 25.º, 26.º, 28.º e 
29.º.

c) Litígios com outras sociedades sobre a 
aplicação dos artigos 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 
26.º, 28.º e 29.º.

Or. en
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