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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

În iulie 2012, Comisia a prezentat o propunere de directivă care stabilește dispoziții generale 
cu privire la gestionarea colectivă a drepturilor din toate sectoarele. În plus, propunerea 
menționată cuprinde dispoziții  specifice referitoare la acordarea de licențe multiteritoriale 
pentru muzica online. Această propunere trebuie luată în considerare în contextul Comunicării 
din 2010 a Comisiei privind agenda digitală pentru Europa și al Strategiei Europa 2020 pentru 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Scopul său este de a facilita acordarea 
de licențe de drepturi și, la un nivel mai general, accesul la conținut digital atractiv, îndeosebi 
într-un context transfrontalier, asigurându-se în acest mod că și consumatorii, și 
întreprinderile pot profita pe deplin de oportunitățile oferite de piața digitală unică.

După cum s-a constatat în Actul privind piața unică din aprilie 2011, proprietatea intelectuală 
face parte din domeniile de o importanță determinantă care necesită măsuri la nivelul Uniunii 
Europene cu scopul de a combate criza actuală, a stimula creșterea și a crește nivelul de 
încredere în piața unică. Studiile realizate reliefează contribuția importantă a industriilor 
creative la PIB-ul statelor membre și la ocuparea forței de muncă a acestora. Cu toate acestea, 
în UE, gestionarea drepturilor colective rămâne opacă. Sistemele în vigoare în materie de 
colectare a veniturilor provenite din drepturi, calcularea tarifelor și distribuirea taxelor 
percepute au fost, în mod deosebit, subiect de dezbatere timp de ani de zile.

Titularii de drepturi deplâng în numeroase ocazii faptul că nu primesc ceea ce li se datorează. 
Durata îndelungată și lipsa de claritate a procedurilor de plată și distribuire a taxelor de către 
societățile de gestiune colectivă riscă să cauzeze confuzie și neîncredere în rândurile titularilor 
de drepturi. Această situație îngreunează creativitatea și conduce la scăderea gradului de 
transparență al pieței interne. De asemenea, se solicită mai multă claritate în legătură cu 
utilizarea sumelor care nu pot fi distribuite. Pe de altă parte, în numeroase cazuri, utilizatorii 
consideră că se confruntă cu dificultăți de înțelegere în ceea ce privește taxele pe care ar 
trebui să le plătească și stabilirea societății de gestiune colectivă responsabile pentru fiecare 
taxă în parte.

În ultimul rând, societățile de gestiune colectivă prestează servicii pentru unul sau mai multe 
grupuri de titulari de drepturi dintr-un stat membru și exercită, în numeroase cazuri, 
monopoluri de jure sau de facto. În consecință, în acest domeniu nu poate fi încă vorba despre 
o piață unică cu adevărat competitivă. 

Observațiile raportorului

Prin propunerea prezentată, Comisia realizează un progres important în domeniul gestionării 
drepturilor colective. Raportorul este de aceeași părere cu Comisia în ceea ce privește 
necesitatea instituirii unui cadru juridic în acest domeniu.

Cu toate acestea, pentru a încuraja intensificarea inovării și a creației intelectuale la nivelul 
pieței unice și pentru a acționa în serviciul artiștilor, al prestatorilor de servicii și al economiei 
europene în ansamblu, trebuie să acționăm cu mai mult curaj. Raportorul ar dori să constate 
că directiva se concretizează, printre altele, printr-un nivel mai ridicat de transparență atât în 
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ceea ce privește utilizatorii, cât și titularii de drepturi, prin reducerea sarcinilor administrative, 
precum și printr-o mai bună protecție a intereselor titularilor de drepturi. Prezentul aviz 
urmărește să contribuie la realizarea obiectivelor respective, abordând aspectele principale, 
prezentate în continuare. 

În primul rând, pentru a li se asigura utilizatorilor un grad mai mare de transparență și a se 
evita dubla emitere a facturilor, societățile de gestiune colectivă ar trebui să coopereze sub 
forme care să le permită să exercite rolul de punct de contact central pentru utilizatori. Ele ar 
trebui să conlucreze, pentru a se asigura că un utilizator nu primește decât o singură factură. 
Condiția prealabilă în acest sens o constituie existența unui sistem funcțional de punere în 
comun a datelor între aceste societăți de gestiune colectivă. 

În al doilea rând, tarifele/taxele aferente licențelor ar trebui să fie mai transparente. Factura 
unică ar trebui să indice în mod clar societatea de gestiune colectivă implicată, operele 
licențiate și utilizarea lor reală. În caz de litigiu, ar trebui să se poată apela, în vederea găsirii 
unei soluții, la organisme independente și imparțiale care să dispună de competențele 
corespunzătoare. În plus, cerințele referitoare la transparență ar trebui să se aplice tuturor 
societăților de gestiune colectivă, astfel încât să se evite fragmentarea. Prezenta directivă ar 
trebui, de asemenea, să valorifice pe deplin actualele evoluții tehnologice, încurajând 
utilizatorii, titularii de drepturi și societățile de gestiune colectivă să pună în comun 
informațiile prin intermediul unor conturi individuale online. 

În al treilea rând, ar trebui încurajată o utilizare prudențială a veniturilor și ar trebui 
restricționată, în consecință, utilizarea veniturilor respective în cadrul unor investiții riscante. 
Societățile de gestiune colectivă ar trebui să se abțină de la a investi activele într-un mod care 
riscă să expună titularii de drepturi la pierderi de venituri. 

În al patrulea rând, drepturile și interesele titularilor de drepturi ar trebui să beneficieze de o 
protecție mai eficace, luându-se măsuri care să asigure susținerea gestionării drepturilor lor 
prin intermediul unor plăți și al unei distribuții a sumelor mai frecvente și efectuate cu o mai 
mare regularitate, precum și prin creșterea gradului de transparență al utilizării operelor lor.

În ultimul rând, raportorul pentru aviz salută titlul III al propunerii de directivă privind 
acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale. 
Libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii, inclusiv servicii de gestionare colectivă 
a drepturilor, la nivel transfrontalier este una dintre pietrele de temelie ale pieței unice, astfel 
cum prevăd tratatul și Directiva privind serviciile și ar trebui, prin urmare, să fie aplicată pe 
deplin.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 3



PA\931545RO.doc 5/32 PE508.055v01-00

RO

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 interne18, 
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.

(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 interne18, 
care vizează crearea unui cadru juridic 
pentru asigurarea libertății de stabilire și a 
liberei circulații a serviciilor între statele 
membre. La articolul alineatul (11) din 
directiva menționată se prevede o excepție 
care precizează că dispozițiile de la 
articolul 16 privind libera prestare a 
serviciilor nu se aplică drepturilor de 
proprietate intelectuală ca atare. Cu toate 
acestea, derogarea nu privește serviciile 
legate de gestionarea unor astfel de 
drepturi. 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.

Or. en

Amendamentul 2
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 

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

Or. en

Amendamentul 3
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) Se consideră că societățile de gestiune 
colectivă trebuie să acționeze în cât mai 
mare măsură în interesul titularilor de 
drepturi și al membrilor lor. Prin urmare, 
este important să fie prevăzute sisteme care 
să le permită membrilor societăților de 
gestiune colectivă, prin urmare, titularilor 
de drepturi și entităților care le reprezintă 
în mod direct interesele, să își exercite 
drepturile decurgând din calitatea 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.

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 13
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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 de funcții de 
supraveghere.

(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, care reprezintă diferite 
categorii de titulari de drepturi, în 
organismul care exercită această funcție.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Societățile de gestiune colectivă 
colectează, gestionează și distribuie 
venituri provenite din exploatarea 
drepturilor încredințate acestora de către 
titularii de drepturi. Aceste venituri sunt 
datorate, în ultimă instanță, titularilor de 
drepturi, care pot fi membri ai respectivei 
societăți sau ai altei societăți. Prin urmare, 
este important ca societățile de gestiune 
colectivă să depună toate eforturile pentru 
colectarea, gestionarea și distribuția 
respectivelor venituri. Distribuția exactă 
este posibilă numai în cazurile în care 
societățile de gestiune colectivă țin 
evidențe adecvate privind membrii, 

(15) Societățile de gestiune colectivă 
colectează, gestionează și distribuie 
venituri provenite din exploatarea 
drepturilor încredințate acestora de către
titularii de drepturi. Aceste venituri sunt 
datorate, în ultimă instanță, titularilor de 
drepturi, care pot fi membri ai respectivei 
societăți sau ai altei societăți. Prin urmare, 
este important ca societățile de gestiune 
colectivă să depună toate eforturile pentru 
colectarea, gestionarea și distribuția 
respectivelor venituri. Distribuția exactă 
este posibilă numai în cazurile în care 
societățile de gestiune colectivă țin 
evidențe adecvate privind membrii, 
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licențele și utilizarea operelor și a altor 
obiecte protejate. Dacă este cazul, datele 
trebuie să fie de asemenea furnizate de 
titularii de drepturi și de utilizatori și 
verificate de societățile de gestiune 
colectivă. Sumele colectate și datorate 
titularilor de drepturi trebuie gestionate 
separat de orice active proprii ale societății 
de gestiune colectivă și, în cazul în care 
sunt investite până la distribuirea acestora 
către titularii de drepturi, acest lucru 
trebuie să se realizeze în conformitate cu 
politica investițională decisă de adunarea 
generală a societății de gestiune colectivă.
În vederea păstrării unui nivel ridicat de 
protecție a drepturilor titularilor de drepturi 
și pentru a garanta că toate veniturile care 
pot proveni din exploatarea drepturilor 
acestora se acumulează în beneficiul 
titularilor de drepturi, investițiile efectuate 
și deținute de societatea de gestiune 
colectivă trebuie gestionate în conformitate 
cu criterii care să oblige societatea de 
gestiune colectivă să acționeze cu 
prudență, permițând în același timp 
acesteia să decidă în privința celei mai 
sigure și eficiente politici investiționale.
Acest lucru trebuie să permită societății de 
gestiune colectivă să opteze pentru o 
alocare a activelor care să fie adecvată 
pentru natura și durata exacte ale oricărei 
expuneri la risc corespunzătoare oricăror 
venituri provenite din drepturi care au fost 
investite și care nu aduce atingere în mod 
necorespunzător oricăror venituri provenite 
din drepturi datorate titularilor de drepturi.
În plus, pentru a garanta că sumele datorate 
titularilor de drepturi sunt distribuite în 
mod adecvat și eficace, este necesar să se 
impună societăților de gestiune colectivă 
obligația de a întreprinde măsuri adecvate 
și de bună credință pentru identificarea și 
localizarea titularilor de drepturi în cauză.
Este, de asemenea, oportun să se prevadă 
aprobarea de către membrii societăților de 
gestiune colectivă a normelor de 
reglementare a oricărei situații în care, din 
cauză că titularii de drepturi nu au fost 

licențele și utilizarea operelor și a altor 
obiecte protejate. Dacă este cazul, datele 
trebuie să fie de asemenea furnizate de 
titularii de drepturi și de utilizatori și 
verificate de societățile de gestiune 
colectivă. Sumele colectate și datorate 
titularilor de drepturi trebuie gestionate 
separat de orice active proprii ale societății 
de gestiune colectivă și, în cazul în care 
sunt investite până la distribuirea acestora 
către titularii de drepturi, acest lucru 
trebuie să se realizeze în conformitate cu 
politica investițională decisă de adunarea 
generală a societății de gestiune colectivă.
În vederea păstrării unui nivel ridicat de 
protecție a drepturilor titularilor de drepturi 
și pentru a garanta că toate veniturile care 
pot proveni din exploatarea drepturilor 
acestora se acumulează în beneficiul 
titularilor de drepturi, investițiile efectuate 
și deținute de societatea de gestiune 
colectivă trebuie gestionate în conformitate 
cu criterii care să oblige societatea de 
gestiune colectivă să acționeze cu 
prudență, permițând în același timp 
acesteia să decidă în privința celei mai 
sigure și eficiente politici investiționale.
Acest lucru trebuie să permită societății de 
gestiune colectivă să opteze pentru o 
alocare a activelor sigură și profitabilă,
care să evite expunerea la risc 
corespunzătoare oricăror venituri provenite 
din drepturi care au fost investite și care nu 
aduce atingere în mod necorespunzător 
oricăror venituri provenite din drepturi 
datorate titularilor de drepturi. În plus, 
pentru a garanta că sumele datorate 
titularilor de drepturi sunt distribuite în 
mod adecvat, la timp și cu eficacitate, este 
necesar să se impună societăților de 
gestiune colectivă obligația de a întreprinde 
măsuri adecvate și de bună credință pentru 
identificarea și localizarea titularilor de 
drepturi în cauză. Este, de asemenea, 
oportun să se prevadă aprobarea de către 
membrii societăților de gestiune colectivă a 
normelor de reglementare a oricărei situații 
în care, din cauză că titularii de drepturi nu 
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identificați sau localizați, sumele colectate 
nu pot fi distribuite.

au fost identificați sau localizați, sumele 
colectate nu pot fi distribuite.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Acordarea licențelor în condiții 
echitabile este deosebit de importantă 
pentru a garanta că utilizatorii pot acorda 
licențe pentru opere și alte obiecte protejate 
pentru care o societate de gestiune 
colectivă este responsabilă cu 
reprezentarea drepturilor, precum și pentru 
a garanta remunerarea titularilor de 
drepturi. Prin urmare, societățile de 
gestiune colectivă trebuie să se angajeze cu 
bună credință în negocierile privind 
acordarea licențelor și trebuie să aplice 
tarife determinate pe baza unor criterii 
obiective.

(18) Acordarea licențelor în condiții 
echitabile este deosebit de importantă 
pentru a garanta că utilizatorii pot acorda 
licențe pentru opere și alte obiecte protejate 
pentru care o societate de gestiune 
colectivă este responsabilă cu 
reprezentarea drepturilor, precum și pentru 
a garanta remunerarea titularilor de 
drepturi. Prin urmare, societățile de 
gestiune colectivă trebuie să se angajeze cu 
bună credință în negocierile privind 
acordarea licențelor și trebuie să aplice 
tarife determinate pe baza unor criterii 
obiective și nediscriminatorii.

Or. en

Amendamentul 7
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 legătură cu utilizarea reală a 
operelor licențiate.  

Or. en
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Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) Pentru a crește gradul de 
transparență și a evita situații în care 
utilizatorii primesc mai mult decât o 
singură factură pentru aceleași drepturi 
privind aceleași opere, societățile de 
gestionare colectivă ar trebui să aibă 
obligația de a coopera mai strâns. Această 
cooperare ar trebui să includă punerea în 
comun a informațiilor referitoare la 
licențe și utilizarea operelor într-o bază de 
date comună, precum și coordonarea și 
punerea în comun a emiterii facturilor și 
a colectării veniturilor provenite din 
drepturi.

Or. en

Amendamentul 9
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 

(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.
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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 
anumitor obligații privind transparența.

Or. en

Amendamentul 10
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 
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 
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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.

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, fără a abuza de puterea sa 
de piață. Dezvoltarea serviciilor muzicale 
online legale la nivelul Uniunii ar trebui, 
de asemenea, să contribuie la combaterea 
pirateriei.

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Tehnologia digitală permite 
monitorizarea automată de către societățile 
de gestiune colectivă a utilizării de către 
entitățile cărora li s-au acordat licențe a 
operelor muzicale pentru care s-au acordat 
licențe și facilitează facturarea. Standardele 
de la nivel de sector privind utilizarea 
muzicii, raportarea și facturarea vânzărilor 
sunt esențiale pentru ameliorarea eficienței 
schimbului de date dintre societățile de 
gestiune colectivă și utilizatori.
Monitorizarea utilizării licențelor trebuie să 
respecte drepturile fundamentale, și anume 
dreptul la respectarea vieții private și de 
familie și dreptul la protecția datelor.
Pentru a se asigura că aceste progrese în 
materie de eficiență conduc la o prelucrare 
mai rapidă a datelor financiare și, în ultimă 
instanță, la termene mai scurte pentru 
plățile efectuate titularilor de drepturi, 

(27) Tehnologia digitală permite 
monitorizarea automată de către societățile 
de gestiune colectivă a utilizării de către 
entitățile cărora li s-au acordat licențe a 
operelor muzicale pentru care s-au acordat 
licențe și facilitează facturarea. Standardele 
de la nivel de sector privind utilizarea 
muzicii, raportarea și facturarea vânzărilor 
sunt esențiale pentru ameliorarea eficienței 
schimbului de date dintre societățile de 
gestiune colectivă și utilizatori.
Monitorizarea utilizării licențelor trebuie să 
respecte drepturile fundamentale, și anume 
dreptul la respectarea vieții private și de 
familie și dreptul la protecția datelor.
Pentru a se asigura că aceste progrese în 
materie de eficiență conduc la o prelucrare 
mai rapidă a datelor financiare și, în ultimă 
instanță, la termene mai scurte pentru 
plățile efectuate titularilor de drepturi, 
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societățile de gestiune colectivă trebuie să 
aibă obligația de a emite facturi pentru 
prestatorii de servicii și de a distribui 
sumele datorate titularilor de drepturi fără 
întârziere. Pentru ca această obligație să 
producă efecte, este necesar ca entitățile 
cărora li s-au acordat licențe să facă toate 
eforturile pentru a furniza societăților de 
gestiune colectivă rapoarte exacte și trimise 
la timp privind utilizarea operelor.
Societățile de gestiune colectivă nu trebuie 
să aibă obligația de a accepta rapoartele de 
utilizare în formate protejate prin drepturi 
exclusive dacă sunt disponibile standarde 
la nivel de sector larg răspândite.

societățile de gestiune colectivă trebuie să 
aibă obligația de a institui o procedură de 
cooperare reciprocă, astfel încât să se 
asigure că fiecare utilizator primește o 
singură factură comună, și de a distribui 
sumele datorate titularilor de drepturi fără 
întârziere. Pentru ca această obligație să 
producă efecte, este necesar ca entitățile 
cărora li s-au acordat licențe să facă toate 
eforturile pentru a furniza societăților de 
gestiune colectivă rapoarte exacte și trimise 
la timp privind utilizarea operelor.
Societățile de gestiune colectivă nu trebuie 
să aibă obligația de a accepta rapoartele de 
utilizare în formate protejate prin drepturi 
exclusive dacă sunt disponibile standarde 
la nivel de sector larg răspândite.

Or. en

Amendamentul 12
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 gestionării 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.

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en
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Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „drepturi online asupra operelor 
muzicale” înseamnă oricare dintre 
drepturile asupra unei opere prevăzute la 
articolele 2 și 3 din Directiva 2001/29/CE 
care sunt necesare pentru prestarea unui 
serviciu muzical online;

(l) „drepturi online asupra operelor 
muzicale” înseamnă oricare dintre 
drepturile autorului asupra unei opere 
prevăzute la articolele 2 și 3 din Directiva 
2001/29/CE care sunt necesare pentru 
prestarea unui serviciu muzical online;

Or. en

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 4

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
titularilor de drepturi și al 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.

Or. en

Amendamentul 15
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.

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

Amendamentul 16
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 trebuie 
să accepte un titular de drepturi sau orice 
alt membru în conformitate cu definiția 
prevăzută la articolul 3 litera (c) ca 
membru dacă acesta îndeplinește 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 17
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 trebuie 
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 organului care exercită funcția 
de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Adunarea generală are competența de a 
decide în privința numirii sau a eliberării 
din funcție a directorilor și de a aproba 
remunerația și alte beneficii ale acestora, 
cum ar fi beneficiile de natură nepecuniară, 
acordarea de pensii, dreptul la alte prestații 
și dreptul la plăți compensatorii.

(4) Adunarea generală are competența de a 
decide în privința numirii sau a eliberării 
din funcție a directorilor, de a monitoriza  
performanțele lor generale și de a aproba 
remunerația și alte beneficii ale acestora, 
cum ar fi beneficiile de natură nepecuniară, 
acordarea de pensii, dreptul la alte prestații 
și dreptul la plăți compensatorii.

Or. en

Amendamentul 19
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) alocarea 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;

Or. en

Amendamentul 20
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 

(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 
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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.

existe o reprezentare echitabilă și 
echilibrată a membrilor societății de 
gestiune colectivă, care reprezintă diferite 
categorii de titulari de drepturi, în 
organismul care exercită această funcție, în 
vederea asigurării participării efective a 
acestora.

Or. en

Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2 a) Organismului care exercită funcția 
de supraveghere prezintă adunării 
generale prevăzute la articolul 7 rapoarte 
referitoare la exercitarea 
responsabilităților care îi revin.

Or. en

Amendamentul 22
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. en
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Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Societatea de gestiune colectivă nu are 
dreptul de a utiliza veniturile provenite din 
drepturi și orice venituri provenite din 
investirea acestora în cont propriu, cu 
excepția posibilității de a-și deduce 
comisioanele de gestiune.

(3) Societatea de gestiune colectivă nu are 
dreptul de a utiliza veniturile provenite din 
drepturi și orice venituri provenite din 
investirea acestora în cont propriu, cu 
excepția posibilității de a-și deduce 
comisioanele de gestiune în conformitate 
cu normele menționate la articolul 7 
alineatul (5) litera (d).

Or. en

Amendamentul 24
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) activele sunt investite în interesul
titularilor de drepturi; dacă există un 
potențial conflict de interese, societatea de 
gestiune colectivă se asigură că investiția 
se realizează exclusiv în interesul
titularilor de drepturi;

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) activele sunt investite, direct sau 
indirect, numai în produse de investiții în 
care valoarea principalului nu este redusă 
la sfârșitul scadenței produselor 
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respective;

Or. en

Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera b b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) activele sunt investite într-un mod 
care nu aduce atingere niciunora dintre 
veniturile provenite din drepturi datorate 
titularilor de drepturi;

Or. en

Amendamentul 27
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 

(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 cu o frecvență cel puțin 
trimestrială. Societatea de gestiune 
colectivă efectuează distribuția și plățile cu 
acuratețe, asigurând tratamentul egal al 
tuturor categoriilor de titulari de drepturi.



PE508.055v01-00 20/32 PA\931545RO.doc

RO

egal al tuturor categoriilor de titulari de 
drepturi.

Or. en

Amendamentul 28
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 frecvența 
distribuției și a plăților 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 
privitoare 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 efectuează 
distribuția și plățile către titularii de 
drepturi în termen de cel mult 12 luni de 
la colectarea veniturilor provenite din 
drepturi.

Or. en

Amendamentul 29
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 

(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 
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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.

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
alocă sumele în cauză acționând în 
interesul titularilor drepturilor pe care le 
gestionează, 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.

Or. en

Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În sensul alineatului (2), măsurile de
identificare și de localizare a titularilor de 
drepturi trebuie să includă verificarea 
evidențelor privind membrii și punerea la 
dispoziția membrilor societății de gestiune 
colectivă și a publicului a unei liste cu 
opere și alte obiecte protejate în cazul
cărora unul sau mai mulți titulari de 
drepturi nu au fost identificați sau 
localizați.

(3) În sensul alineatului (2), societățile de
gestiune colectivă aplică măsuri eficace 
de identificare și de localizare a titularilor 
de drepturi, prevăzând totodată garanții 
corespunzătoare cu scopul de a descuraja 
frauda. Astfel de măsuri includ verificarea 
evidențelor privind membrii și punerea la 
dispoziția membrilor societății de gestiune 
colectivă și a publicului a unei liste cu 
opere și alte obiecte protejate în cazul 
cărora unul sau mai mulți titulari de 
drepturi nu au fost identificați sau 
localizați, inclusiv, în cazul în care aceste 
informații sunt disponibile, titlul operei, 
numele autorului, numele editorului și 
orice alte informații relevante disponibile 
care ar putea fi necesare pentru 
identificarea titularilor de drepturi.

Or. en
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Amendamentul 31
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) După colectarea veniturilor provenite 
din drepturi, fără nicio întârziere,
societatea de gestiune colectivă depune 
toate eforturile pentru distribuția și plata 
periodică și cu exactitate a sumelor 
datorate altor societăți de gestiune 
colectivă.

Or. en

Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Condițiile de acordare a licențelor 
trebuie să se bazeze pe criterii obiective, în 
special în ceea ce privește tarifele.

(2) Condițiile de acordare a licențelor 
trebuie să se bazeze pe criterii obiective și 
nediscriminatorii, în special în ceea ce 
privește tarifele.

Or. en

Amendamentul 33
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.

În lipsa oricăror acte naționale cu putere 
de lege și a oricăror acte administrative 
naționale de stabilire a tarifelor pe o bază 
legală, tarifele trebuie să reflecte valoarea 
economică a drepturilor în cauză și
caracteristicile și sfera de utilizare a
operelor și a altor obiecte protejate, 
precum și ale serviciului prestat de 
societatea de gestiune colectivă.
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Or. en

Amendamentul 34
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 
remunerare și a unui drept la compensații, 
societatea de gestiune colectivă trebuie să 
se bazeze, la determinarea sumelor 
datorate, pe criterii nediscriminatorii și pe
valoarea economică în cauză a drepturilor
de autor și a drepturilor conexe care sunt 
remunerate sau pentru care se acordă 
compensații, precum și pe caracteristicile 
și sfera de utilizare a operelor și a altor 
obiecte protejate.

Or. en

Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Societățile de gestiune colectivă și 
utilizatorii stabilesc proceduri pentru a se 
asigura că se respectă termenele 
convenite de comun acord, iar 
răspunsurile la solicitările respective sunt 
oferite într-un interval de timp rezonabil.

Or. en

Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 15 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 a
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 
precizie și în termenul convenit de comun 
acord în legătură cu licența în cauză.
(2) Societățile de gestiune colectivă 
stabilesc o procedură de cooperare 
reciprocă pentru a acționa în serviciul 
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, 
precum și coordonarea și punerea în 
comun a emiterii facturilor și a colectării 
veniturilor provenite din drepturi.
(3) 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 elemente protejate care 
au fost licențiate. Factura unică este 
transparentă și identifică societățile de 
gestiune colectivă vizate, lista operelor și a 
altor elemente 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.

Or. en
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Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 16 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că societățile de 
gestiune colectivă pun la dispoziție prin 
mijloace electronice fiecărui titular de 
drepturi pe care îl reprezintă, cel puțin o 
dată pe an, următoarele informații:

Statele membre se asigură că societățile de 
gestiune colectivă pun la dispoziție prin 
mijloace electronice și, după caz, cu o mai 
mare regularitate, prin intermediul unor 
conturi individuale online, fiecărui titular 
de drepturi pe care îl reprezintă în mod 
direct, cel puțin o dată pe an, următoarele 
informații:

Or. en

Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 16 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la cerere, contractele standard de 
acordare a licențelor și tarifele în vigoare;

Or. en

Amendamentul 39
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 

(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 
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utilizator, prin mijloace electronice și fără 
întârzieri nejustificate:

utilizator, prin mijloace electronice și, 
după caz, prin intermediul unor conturi 
individuale online, fără întârzieri 
nejustificate:

Or. en

Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

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, în măsura în care drepturile nu 
sunt gestionate în cadrul unui regim 
obligatoriu de acordare a licențelor 
colective;

Or. en

Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) contractele standard de acordare a 
licențelor și tarifele în vigoare;
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Or. en

Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) repertoriul și drepturile pe care le 
gestionează, precum și statele membre 
acoperite în cadrul unui regim obligatoriu 
de acordare a licențelor colective;

Or. en

Amendamentul 44
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: zece.

Or. en

Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Societatea de gestiune colectivă oferă (2) Societatea de gestiune colectivă oferă 
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prestatorilor de servicii muzicale online 
posibilitatea de a raporta prin mijloace 
electronice utilizarea efectivă a drepturilor 
online asupra operelor muzicale. Societatea 
de gestiune colectivă trebuie să ofere 
posibilitatea de a utiliza pentru schimbul 
acestor date cel puțin o metodă de raportare 
care ține cont de standardele sau practicile 
benevole de la nivel de sector elaborate pe 
plan internațional sau în cadrul Uniunii.
Societatea de gestiune colectivă poate 
refuza să accepte rapoarte transmise de 
utilizatori într-un format protejat prin 
drepturi exclusive dacă societatea permite 
utilizarea pentru raportare a unui standard 
acceptat la nivel de sector pentru schimbul 
electronic de date.

prestatorilor de servicii muzicale online 
posibilitatea de a raporta prin mijloace 
electronice utilizarea efectivă a drepturilor 
online asupra operelor muzicale, în 
conformitate cu articolul 15 a alineatul 
(1). Societatea de gestiune colectivă trebuie 
să ofere posibilitatea de a utiliza pentru 
schimbul acestor date cel puțin o metodă 
de raportare care ține cont de standardele 
sau practicile benevole de la nivel de sector 
elaborate pe plan internațional sau în 
cadrul Uniunii. Societatea de gestiune 
colectivă poate refuza să accepte rapoarte 
transmise de utilizatori într-un format 
protejat prin drepturi exclusive dacă 
societatea permite utilizarea pentru 
raportare a unui standard acceptat la nivel 
de sector pentru schimbul electronic de 
date.

Or. en

Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În sensul alineatelor (3) și (4), 
societatea de gestiune colectivă stabilește 
o procedură de cooperare cu alte societăți 
de gestiune colectivă, pentru a se asigura 
că furnizorul de servicii muzicale online 
primește o factură comună unică, în 
conformitate cu dispozițiile de la articolul 
15 a.

Or. en

Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Societatea de gestiune colectivă 
dispune de proceduri adecvate prin care 
prestatorul de servicii muzicale online să 
poată contesta exactitatea facturii, inclusiv 
în cazurile în care acesta din urmă primește
facturi de la una sau mai multe societăți 
de gestiune colectivă care au ca obiect 
aceleași drepturi online asupra unei 
aceleiași opere muzicale.

(5) Societatea de gestiune colectivă 
dispune de proceduri adecvate prin care 
prestatorul de servicii muzicale online să 
poată contesta exactitatea facturii, inclusiv 
în cazurile în care acesta din urmă primește
mai mult decât o singură factură care are
ca obiect aceleași drepturi online asupra 
unei aceleiași opere muzicale.

Or. en

Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că o 
societate de gestiune colectivă care acordă 
licențe multiteritoriale pentru drepturile 
online asupra unor opere muzicale
distribuie sumele datorate titularilor de 
drepturi acumulate în temeiul acestor 
licențe cu exactitate și fără întârzieri după 
raportarea utilizării efective a operei, cu 
excepția cazului în care orice întârziere 
suplimentară poate fi atribuită prestatorului 
de servicii muzicale online.

(1) Statele membre se asigură că o 
societate de gestiune colectivă care acordă 
licențe multiteritoriale pentru drepturile 
online asupra unor opere muzicale 
distribuie sumele datorate titularilor de 
drepturi acumulate în temeiul acestor 
licențe cu exactitate și fără întârzieri după 
raportarea utilizării efective a operei, în 
conformitate cu termenele și frecvența 
prevăzută la articolul 12 alineatul (1), cu
excepția cazului în care orice întârziere 
suplimentară poate fi atribuită prestatorului 
de servicii muzicale online.

Or. en

Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societatea de gestiune colectivă căreia i se Societatea de gestiune colectivă căreia i se 
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adresează solicitarea trebuie să accepte 
această solicitare dacă acordă deja sau se 
oferă să acorde licențe multiteritoriale 
pentru aceeași categorie de drepturi online 
asupra unor opere muzicale din repertoriul 
uneia sau mai multor societăți de gestiune 
colectivă diferite de cea care formulează 
solicitarea.

adresează solicitarea trebuie să accepte 
această solicitare într-un termen rezonabil
dacă acordă deja sau se oferă să acorde 
licențe multiteritoriale pentru aceeași 
categorie de drepturi online asupra unor 
opere muzicale din repertoriul uneia sau 
mai multor societăți de gestiune colectivă 
diferite de cea care formulează solicitarea.

Or. en

Amendamentul 50
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 22, 23, 24, 25, 26, 27, 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 51
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 

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 
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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.

radiodifuziune pentru a comunica sau a 
pune la dispoziția publicului programele 
sale de radio și de televiziune înainte de
transmiterea acestora prin radiodifuziune, 
simultan cu această transmisie sau ulterior
acesteia, 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.

Or. en

Amendamentul 52
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 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. Se pun la dispoziție proceduri 
de tratare a plângerilor și de soluționare a 
litigiilor atât pentru drepturile de autor, 
cât și pentru drepturile conexe.

Or. en

Amendamentul 53
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, la calcularea tarifelor și la orice 
refuz de acordare a unei licențe pot fi
supuse unui organism de soluționare a 
litigiilor specializat, independent și
imparțial sau, dacă este cazul, pot fi
sesizate în instanță.
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Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Costurile administrative aferente 
exercitării acestor modalități de 
soluționare a litigiilor trebuie să fie 
rezonabile.
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Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) litigii cu altă societate de gestiune 
colectivă referitoare la aplicarea articolelor 
24, 25, 26, 28 și 29.

(c) litigii cu altă societate de gestiune 
colectivă referitoare la aplicarea articolelor
22, 23, 24, 25, 26, 28 și 29.

Or. en


