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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prin această propunere legislativă de directivă, Comisia vizează crearea unui cadru juridic 
adecvat pentru gestionarea colectivă a drepturilor administrate de societăți de gestiune 
colectivă în numele titularilor de drepturi, prin stabilirea unor norme care să asigure o mai 
bună guvernanță și o mai mare transparență a tuturor societăților de gestiune colectivă și prin 
încurajarea și facilitarea acordării de licențe multiteritoriale pentru drepturile autorilor asupra 
operelor lor muzicale de către societățile de gestiune colectivă care îi reprezintă, mai ales în 
noul mediu digital.

Prezentarea acestei propuneri de către Comisie răspunde mai multor solicitări ale 
Parlamentului dintr-o serie de rezoluții din 20041, 20072 și 20083, privind propunerea unui 
instrument legislativ obligatoriu în acest domeniu. Trebuie menționat că nu au fost abordate 
toate preocupările exprimate de Parlament, mai ales cele privind licențele transfrontaliere 
pentru drepturile online asupra operelor muzicale, menționate în Recomandarea Comisiei din 
20054.

Cadrul juridic actual din UE privind drepturile autorilor este depășit de evoluțiile rapide ale 
societății digitale. Acordarea de licențe online ar trebui să faciliteze accesul la conținutul 
muzical online în toată Uniunea (servicii de descărcare și de transmisie prin flux continuu), 
iar societățile de gestiune colectivă stabilite în UE vor acorda licențe și prestatorilor de 
servicii online stabiliți în străinătate pentru muzica provenită din străinătate. Aceste elemente 
au implicații pentru aspectele comerciale ale proprietății intelectuale și pentru competitivitate 
și au o dimensiune internațională clară. Din acest punct de vedere, crearea unor condiții de 
concurență echitabile pentru societățile de gestiune colectivă prin introducerea de standarde în 
materie de guvernanță și transparență aplicabile tuturor societăților ar trebui să faciliteze 
accesul la muzica online.

Raportorul pentru aviz dorește să se asigure că cerințele sporite introduse prin acest act 
legislativ cu privire la transparență și la capacitățile administrative ale societăților de gestiune 
colectivă nu duc la discriminarea societăților de gestiune colectivă și agenților comerciali 
stabiliți în UE față de concurenții lor din afara UE care desfășoară activități pe piața UE și că 
se descurajează delocalizarea societăților de gestiune colectivă. În același timp, raportorul 
pentru aviz urmărește să garanteze că societățile de gestiune colectivă din UE continuă să aibă 
un rol important în protejarea diversității culturale și devin parteneri atractivi de gestiune a 
drepturilor pentru artiștii europeni și internaționali, asigurând totodată remunerarea la timp a 
autorilor și menținând un grad ridicat de control din partea acestora asupra deciziei privind 
reprezentarea drepturilor lor. 

Cu toate acestea, contribuția politicii comerciale este în principal cea de sprijin, evitând 
barierele inutile și asigurând competitivitatea pe plan internațional. Din acest motiv, avizul se 
caracterizează printr-o abordare modestă, limitându-se la aspectele din propunerea Comisiei 
care prezintă cea mai mare relevanță pentru comerțul internațional.

                                               
1 Rezoluția din 15 ianuarie 2004 (JO C 92 E, p. 425).
2 Rezoluția din 13 martie 2007 (JO C 301 E, p. 64).
3 Rezoluția din 25 septembrie 2008 (JO C 8 E, p. 105).
4 JO L 276, p. 54.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragrafele 1 a și 1 b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlul I, titlul II articolele 13, 14, 15, 17 și 
18 și titlul IV, cu excepția articolelor 36 și 
40, se aplică, pentru operațiunile lor 
desfășurate în Uniune, și societăților de 
gestiune colectivă stabilite în afara 
Uniunii.
Titlul I, titlul II articolele 10, 11.1, 12, 15, 
16, 18, 19 și 20, titlul III și titlul IV 
articolele 34, 35, 37 și 38 se aplică și 
prestatorilor independenți de servicii de 
gestionare a drepturilor stabiliți în 
Uniune sau în afara sa care gestionează 
aceste drepturi în calitate de agenți ai 
titularilor drepturilor respective și 
desfășoară activități comerciale în 
Uniune.

Or. en

Justificare

The draft Directive introduces certain requirements for administrative capacity and 
transparency for management of rights in the EU. In a competitive international market 
environment this regulation should not lead to a discrimination of domestic (EU) operators.
Therefore, certain provisions of the Directive as specified above should be applied to all 
collective management societies operating in the Union, even though they are established 
outside the Union. This should avoid putting European collecting societies in a 
disadvantageous position vis-à-vis non-EU entities and help to avoid off-shoring of rights 
management activities outside the EU.
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Amendamentul 2

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să se aplice și filialelor pentru a se evita eludarea obligațiilor și crearea 
de condiții de concurență inechitabile. A se vedea și amendamentul la articolul 31.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Titularii de drepturi au dreptul de a 
autoriza o societate de gestiune colectivă 
aleasă de ei stabilită în Uniune să le 
gestioneze drepturile, categoriile de 
drepturi sau tipurile de opere și de alte 
obiecte protejate alese de aceștia, pentru 
statele membre alese de aceștia, indiferent 
de rezidența, de stabilirea sau de 
naționalitatea titularilor de drepturi.

Or. en
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Justificare

Se introduce posibilitatea ca titularii de drepturi cu rezidența în afara UE să încheie 
contracte cu societățile de gestiune colectivă în temeiul prezentei directive.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Termenul de păstrare a veniturilor până la doi ani este excesiv; creatorii ar trebui să fie 
remunerați în timp util.
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Amendamentul5

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 se 
bazează pe criterii echitabile, rezonabile și 
nediscriminatorii, în special în ceea ce 
privește tarifele. 

Or. en

Justificare

Criteriile echitabile, rezonabile și nediscriminatorii sunt o formulare standard în domeniul 
licențelor.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Tarifele pentru drepturile exclusive reflectă
valoarea economică a drepturilor în cauză 
și sunt rezonabile în relație cu valoarea 
economică a serviciului prestat de 
societatea de gestiune colectivă.

Or. en

Justificare

Se introduce această modificare pentru a reflecta mai bine jurisprudența Curții de Justiție, și 
anume cauza Kanal 5/STIM (C-52/07).

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informații furnizate la cerere titularilor de 
drepturi, altor societăți de gestiune 

Informații furnizate titularilor de drepturi, 
altor societăți de gestiune colectivă și 
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colectivă și utilizatorilor utilizatorilor 

Or. en

Justificare

Se consolidează obligația privind transparența. A se vedea amendamentele la articolul 18 
alineatele (1) și (2).

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Se consolidează obligația privind transparența. A se vedea amendamentele la titlul articolului 
18 și la articolul 18 alineatul (2).

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) o listă cu acordurile de reprezentare pe 
care le-a încheiat, incluzând informații 
privind alte societăți de gestiune colectivă 
implicate, inclusiv cele stabilite în afara 
Uniunii, repertoriul reprezentat și 
teritoriile acoperite de aceste acorduri.
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Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Se consolidează obligația privind transparența. A se vedea amendamentele la titlul articolului 
18 și la articolul 18 alineatul (1).

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) tarifele aplicabile.

Or. en

Justificare

Cerințele privind transparența ar trebui să vizeze și tarifele aplicabile.
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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Justificare

Pentru a asigura răspunderea societăților de gestiune colectivă, cerința de publicare a 
raportului anual de transparență ar trebui să li se aplice tuturor acestor societăți.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O societate de gestiune colectivă care 
acordă licențe multiteritoriale pentru 
drepturile online asupra unor opere 
muzicale trebuie să dispună de proceduri 
care să permită titularilor de drepturi și 
altor societăți de gestionare colectivă să 
formuleze obiecții referitoare la conținutul 
datelor menționate la articolul 22 alineatul 
(2) sau la cel al informațiilor prevăzute la 
articolul 23, în cazul în care respectivii 
titulari de drepturi și respectivele societăți 
de gestiune colectivă consideră, pe baza 

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

conținutul informațiilor prevăzute la 
articolul 23, în cazul în care respectivii 
titulari de drepturi, respectivele societăți de 
gestiune colectivă și respectivii prestatori 
de servicii muzicale online consideră, pe 
baza unor dovezi rezonabile, că datele sau 
informațiile în cauză sunt inexacte în ceea 
ce privește drepturile sau licențele lor 
online asupra unor opere muzicale. În cazul 
în care aceste obiecții au o justificare 
corespunzătoare, societatea de gestiune 
colectivă se asigură că datele sau 
informațiile sunt corectate fără întârzieri 
nejustificate.

Or. en

Justificare

Dreptul de a formula obiecții ar trebui conferit și prestatorilor de servicii muzicale online.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că atunci când o 
societate de gestiune colectivă nu acordă 
sau nu se oferă să acorde licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra unor opere muzicale sau nu permite 
unei alte societăți de gestiune colectivă să 
reprezinte drepturile respective pentru 
astfel de scopuri în termen de un an de la 
data transpunerii prezentei directive, 
titularii de drepturi care au autorizat 
respectiva societate de gestiune colectivă 
să le reprezinte drepturile online asupra 
unor opere muzicale pot acorda licențe 
multiteritoriale pentru drepturile lor online 
asupra unor opere muzicale direct sau prin 
intermediul unei societăți de gestiune 
colectivă care respectă dispozițiile 
prezentului titlu sau oricărei alte părți pe 
care o autorizează. Societatea de gestiune 
colectivă care nu acordă sau nu se oferă să 

Statele membre se asigură că atunci când o 
societate de gestiune colectivă nu acordă 
sau nu se oferă să acorde licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra unor opere muzicale sau nu permite 
unei alte societăți de gestiune colectivă să 
reprezinte drepturile respective pentru 
astfel de scopuri în termen de un an de la 
data transpunerii prezentei directive, 
titularii de drepturi care au autorizat 
respectiva societate de gestiune colectivă 
să le reprezinte drepturile online asupra 
unor opere muzicale pot acorda licențe 
multiteritoriale pentru drepturile lor online 
asupra unor opere muzicale direct sau prin 
intermediul unei societăți de gestiune 
colectivă care respectă dispozițiile 
prezentului titlu sau oricărei alte părți care 
respectă articolul 2 pe care o autorizează, 
cu condiția ca titularul drepturilor să își 
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acorde licențe multiteritoriale continuă să 
acorde sau să se ofere să acorde licențe 
pentru drepturile online asupra unor opere 
muzicale ale unor astfel de titulari de 
drepturi pentru utilizarea pe teritoriul 
statului membru în care este stabilită 
societatea de gestiune colectivă, cu 
excepția cazului în care titularii de drepturi 
revocă autorizația de gestionare a acestor 
drepturi.

retragă mai întâi drepturile respective din 
societatea de gestiune colectivă în cauză. 
Societatea de gestiune colectivă care nu 
acordă sau nu se oferă să acorde licențe 
multiteritoriale continuă să acorde sau să se 
ofere să acorde licențe pentru drepturile 
online asupra unor opere muzicale ale unor 
astfel de titulari de drepturi pentru 
utilizarea pe teritoriul statului membru în 
care este stabilită societatea de gestiune 
colectivă, cu excepția cazului în care 
titularii de drepturi revocă autorizația de 
gestionare a acestor drepturi.

Or. en

Justificare

Amendamentul propus vizează să mențină exclusivitatea atribuirilor și condiții de concurență 
echitabile la nivel internațional, precum și să asigure claritatea privind deținerea și 
gestionarea drepturilor, atât pentru utilizatori, cât și pentru titularii drepturilor.

Amendamentul 15

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.

Prezenta directivă 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

Justificare

Crearea de filiale nu ar trebui să permită eludarea obligațiilor prevăzute în prezenta 
directivă. A se vedea și amendamentul la articolul 3 litera (a).


