
AM\936984PT.doc PE510.534v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2012/0180(COD)

21.5.2013

ALTERAÇÕES
27 - 169

Projeto de parecer
Luigi Berlinguer
(PE508.223v01-00)

Gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e licenciamento 
multiterritorial de direitos sobre obras musicais para utilização em linha no 
mercado interno

Proposta de diretiva
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))



PE510.534v02-00 2/96 AM\936984PT.doc

PT

AM_Com_LegOpinion



AM\936984PT.doc 3/96 PE510.534v02-00

PT

Alteração 27
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

(Esta alteração aplica-se à integralidade 
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do texto)

Or. en

Alteração 28
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 29
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Quando estabelecidas na União, as 
sociedades de gestão coletiva – enquanto 
prestadoras de serviços – devem cumprir 
os requisitos nacionais, em conformidade 

Suprimido
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com a Diretiva 2006/123/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, relativa aos serviços 
no mercado interno, que visa a criação de 
um quadro jurídico para assegurar a 
liberdade de estabelecimento e a livre 
circulação dos serviços entre os 
Estados-Membros. Tal implica que as 
sociedades sejam livres de prestar os seus 
serviços além-fronteiras, representar 
titulares de direitos residentes ou 
estabelecidos noutros Estados-Membros 
ou conceder licenças aos usuários 
residentes ou estabelecidos noutros 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A questão da aplicabilidade da Diretiva Serviços parece pouco clara. No entanto, 
independentemente de ser ou não aplicável, um considerando não alterará esta situação, por 
não ser juridicamente vinculativo. Ou bem o legislador clarifica o ato de base em 
conformidade, ou bem o Tribunal de Justiça deverá pronunciar-se. De qualquer forma, o 
considerando é redundante.

Alteração 30
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

que a derrogação ao princípio da livre 
prestação transfronteiriça de serviços sem 
restrições injustificadas, prevista no artigo 
17.º, n.º11, relativo aos Direitos de 
Propriedade Intelectual, diz respeito aos 
direitos em si (existência do direito, 
âmbito de aplicação e exceções, duração, 
etc.) e não é aplicável aos serviços 
relacionados com a gestão de tais direitos, 
como os que são prestados por 
organismos de gestão coletiva. Tal implica 
que os organismos de gestão coletiva
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

Justificação

A alteração clarifica a relação com a Diretiva Serviços. Este aditamento reflete a 
interpretação da Comissão sobre a derrogação dos Direitos de Propriedade Intelectual, 
como explicados no «Manual de transposição da diretiva serviços da Comissão, Comissão 
Europeia, DG Mercado Interno e Serviços (2007), p. 42». 

Alteração 31
Britta Thomsen

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Quando estabelecidas na União, as 
sociedades de gestão coletiva – enquanto 
prestadoras de serviços – devem cumprir 
os requisitos nacionais, em conformidade 
com a Diretiva 2006/123/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, relativa aos serviços 
no mercado interno, que visa a criação de 
um quadro jurídico para assegurar a 
liberdade de estabelecimento e a livre 

(3) Quando estabelecidas na União, as 
sociedades de gestão coletiva – enquanto 
prestadoras de serviços – devem cumprir 
os requisitos nacionais, em conformidade 
com a Diretiva 2006/123/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, relativa aos serviços 
no mercado interno, que visa a criação de 
um quadro jurídico para assegurar a 
liberdade de estabelecimento e a livre 
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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.

circulação dos serviços entre os 
Estados-Membros. Tal implica que as 
sociedades sejam capazes 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 32
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 33
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Os problemas de ineficiência e de transparência dizem também respeito aos prestadores 
comerciais de gestão de direitos independentes. No final, os consumidores pagam uma 
grande parte dos custos relacionados com os problemas de funcionamento que se colocam 
aos mercados de obras criativas.

Alteração 34
Krišjānis Kariņš

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. lv
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Alteração 35
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente diretiva deve visar a 
coordenação das normas nacionais 
relativas ao acesso à atividade de gestão 
de direitos de autor e direitos conexos por 
sociedades de gestão coletiva, às suas 
formas de governo e ao seu 
enquadramento de supervisão, e 
fundamenta-se igualmente no artigo 53.º, 
n.º 1, do Tratado. Além disso, uma vez que 
se trata de um setor que oferece serviços 
em toda a União, a presente diretiva 
funda-se ainda no artigo 62.º do Tratado.

Suprimido

Or. en

Justificação

Considerando a substituir pelos novos considerandos 7-A e 7-B.

Alteração 36
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A presente diretiva em nada 
prejudica as disposições em matéria de 
gestão de direitos pelos organismos de 
gestão coletiva, como as licenças coletivas 
alargadas, a gestão coletiva obrigatória e 
as presunções legais de representação ou 
de transferência de direitos. 

Or. en
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Justificação

Importa reafirmar que as disposições da diretiva não afetam o funcionamento das 
disposições relativas à concessão de licenças com base nas operações jurídicas enumeradas. 
Por conseguinte, todas as atividades dos organismos de gestão coletiva, nomeadamente as 
que se baseiam nas referidas operações jurídicas mencionadas, enquadram-se no âmbito de 
aplicação da diretiva. Esta realidade é reforçada por ser feita referência aos organismos de 
gestão coletiva.

Alteração 37
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) A presente diretiva em nada 
prejudica a forma jurídica 
tradicionalmente escolhida pelos 
Estados-Membros no que diz respeito ao 
funcionamento dos organismos de gestão 
coletiva. Os Estados-Membros não 
deverão ser obrigados a alterar a forma 
jurídica desses organismos. As disposições 
da diretiva não prejudicam o direito de 
livre associação dos titulares de direitos e 
o seu direito de se organizarem 
autonomamente.

Or. en

Justificação

Importa que a diretiva não prejudique as práticas de funcionamento interno e os modos de 
governação estabelecidos nos organismos de gestão coletiva, com base na legislação 
nacional aplicável. Este objetivo foi amplamente apoiado por diversas partes interessadas, 
nomeadamente pela Comissão Europeia.

Alteração 38
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Considerando 7-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(7-C) Os Títulos I, II e IV da presente 
diretiva devem aplicar-se a todas as 
sociedades de gestão coletiva 
estabelecidas na União. Os 
Estados-Membros podem alargar a 
aplicação do Título I, do Título II, 
capítulos 2 a 5, e do Título IV, à exceção 
dos artigos 36.º e 40.º, da presente diretiva 
aos organismos de gestão coletiva não 
estabelecidos na União que concedam 
licenças de utilização dos direitos no seu 
território.

Or. en

Justificação

The scope of the Directive should be extended to cover not only collecting societies that are 
established in the European Union, but also non-EU collecting societies that directly license 
users in the European Union. Otherwise, the Directive risks creating an uneven playing field 
allowing societies that do not comply with the EU standards to license users in the Union.It 
might not be feasible to apply all provisions of the Directive to non-EU collecting societies, 
due to the risk of interfering with national legislation of non-EU Member States and 
restrictions on the extra-territorial reach of EU law, while at least Title I, Chapters 2 to 5 in 
Title II, and Title IV (except articles 36 and 40) should apply to non-EU collecting societies 
(provisions on transparency, licensing, tariffs and distribution of rights revenue).

Alteração 39
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Considerando 7-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-D) Nos termos da presente diretiva, os 
organismos de gestão coletiva abrangem 
as organizações sem fins lucrativos, 
autorizadas por mais do que um titular de 
direitos a gerirem os seus direitos de autor 
ou direitos conexos enquanto atividade 
principal, e que sejam propriedade ou 
sejam controladas direta ou indiretamente 
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por titulares de direitos. As empresas que, 
no desempenho da sua atividade, 
participem na produção de conteúdos ou 
na concessão de licenças de direitos com 
fins comerciais (tais como as editoras de 
música, de livros ou empresas de música) 
não são abrangidas pela presente diretiva.

Or. en

Justificação

The definition of a collective management organisation should cover all non-profit 
organisations whose main activity is the collection and distribution of licence fees or 
remuneration on behalf of more than one rightholder, regardless of how their ownership or 
control is organised. Under the current draft, collective management organisations, which do 
not have “members” as such might not be covered by the definition. The proposed 
amendment aims at ensuring that all collective management organisations controlled by 
rightholders are covered by the definition. In order to avoid any ambiguity, it should be made 
clear in a recital that entities such as record or film companies which receive assignment of 
rights from other rightholders are not covered by the Directive

Alteração 40
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A liberdade de prestar e de obter 
serviços de gestão coletiva para além das 
fronteiras nacionais implica que os titulares 
dos direitos possam escolher livremente a 
sociedade de gestão coletiva para a gestão 
dos seus direitos, como direitos de 
execução pública ou de emissão, ou 
categorias de direitos, como os de 
comunicação interativa com o público, 
desde que a sociedade gira já esses direitos 
ou categorias de direitos. Tal implica que 
os titulares de direitos possam retirar 
facilmente os seus direitos ou categorias de 
direitos a uma sociedade e confiar ou 
transferir a totalidade ou parte deles a 
outra sociedade ou entidade, 

(9) A liberdade de obter serviços de gestão 
coletiva de direitos de autor e direitos 
conexos para além das fronteiras nacionais 
implica que os titulares dos direitos possam 
escolher livremente o organismo de gestão 
coletiva para a gestão dos seus direitos, 
como direitos de execução pública ou de 
emissão, ou categorias de direitos, como os 
de comunicação interativa com o público, 
desde que o organismo de gestão coletiva
gira já esses direitos ou categorias de 
direitos. Tal implica que os titulares de 
direitos possam retirar facilmente os seus 
direitos ou categorias de direitos a um 
organismo de gestão coletiva e confiar ou 
transferir a totalidade ou parte deles a 
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independentemente do Estado-Membro de 
residência ou da nacionalidade da 
sociedade ou do titular do direito. As 
sociedades que giram diferentes tipos de 
obras e outras prestações, como obras 
musicais ou fotográficas, devem também 
permitir esta flexibilidade aos titulares de 
direitos no que diz respeito à gestão dos 
diferentes tipos de obras e outras 
prestações. As sociedades devem informar 
os titulares dos direitos desta possibilidade 
de escolha e permitir-lhes o seu exercício 
tão facilmente quanto possível. Por último, 
a presente diretiva não deve prejudicar a 
possibilidade dos titulares de direitos de 
gerirem os seus direitos individualmente, 
incluindo para utilizações não comerciais.

outro organismo de gestão coletiva ou 
entidade, independentemente do 
Estado-Membro de residência ou da 
nacionalidade do organismo de gestão 
coletiva ou do titular do direito. Os 
organismos de gestão coletiva que giram 
diferentes tipos de obras e outras 
prestações, como obras musicais ou 
fotográficas, devem também permitir esta 
flexibilidade aos titulares de direitos no 
que diz respeito à gestão dos diferentes 
tipos de obras e outras prestações. Os 
organismos de gestão coletiva devem 
informar os titulares dos direitos desta 
possibilidade de escolha e permitir-lhes o 
seu exercício tão facilmente quanto 
possível. Por último, a presente diretiva 
não deve prejudicar a possibilidade dos 
titulares de direitos de gerirem os seus 
direitos individualmente, incluindo para 
utilizações não comerciais.

Or. en

Alteração 41
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A liberdade de prestar e de obter 
serviços de gestão coletiva para além das 
fronteiras nacionais implica que os titulares 
dos direitos possam escolher livremente a 
sociedade de gestão coletiva para a gestão 
dos seus direitos, como direitos de 
execução pública ou de emissão, ou 
categorias de direitos, como os de 
comunicação interativa com o público, 
desde que a sociedade gira já esses direitos 
ou categorias de direitos. Tal implica que 
os titulares de direitos possam retirar 
facilmente os seus direitos ou categorias de 
direitos a uma sociedade e confiar ou 

(9) A liberdade de prestar e de obter 
serviços de gestão coletiva para além das 
fronteiras nacionais implica que os titulares 
dos direitos possam escolher livremente a 
sociedade de gestão coletiva para a gestão 
dos seus direitos, como direitos de 
execução pública ou de emissão, ou 
categorias de direitos, como os de 
comunicação interativa com o público, 
desde que a sociedade gira já esses direitos 
ou categorias de direitos. Tal implica que 
os titulares de direitos possam retirar 
facilmente os seus direitos ou categorias de 
direitos a uma sociedade e confiar ou 



AM\936984PT.doc 15/96 PE510.534v02-00

PT

transferir a totalidade ou parte deles a outra 
sociedade ou entidade, independentemente 
do Estado-Membro de residência ou da 
nacionalidade da sociedade ou do titular do 
direito. As sociedades que giram diferentes 
tipos de obras e outras prestações, como 
obras musicais ou fotográficas, devem 
também permitir esta flexibilidade aos 
titulares de direitos no que diz respeito à 
gestão dos diferentes tipos de obras e 
outras prestações. As sociedades devem 
informar os titulares dos direitos desta 
possibilidade de escolha e permitir-lhes o 
seu exercício tão facilmente quanto 
possível. Por último, a presente diretiva 
não deve prejudicar a possibilidade dos 
titulares de direitos de gerirem os seus 
direitos individualmente, incluindo para 
utilizações não comerciais.

transferir a totalidade ou parte deles a outra 
sociedade ou entidade, independentemente 
do Estado-Membro de residência ou da 
nacionalidade da sociedade ou do titular do 
direito. As sociedades que giram diferentes 
tipos de obras e outras prestações, como 
obras musicais ou fotográficas, devem 
também permitir esta flexibilidade aos 
titulares de direitos no que diz respeito à 
gestão de obras, dos diferentes tipos de 
obras e outras prestações. As sociedades 
devem informar os titulares dos direitos 
desta possibilidade de escolha e permitir-
lhes o seu exercício tão facilmente quanto 
possível. Por último, a presente diretiva 
não deve prejudicar a possibilidade dos 
titulares de direitos de gerirem os seus 
direitos individualmente, incluindo para 
utilizações não comerciais ou para 
disponibilização no domínio público.

Or. en

Justificação

Os titulares de direitos devem poder continuar a decidir livremente sobre os direitos das suas 
próprias obras, incluindo o direito de as disponibilizarem no domínio público.

Alteração 42
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O exercício individual de direitos 
económicos exclusivos, como é 
frequentemente o caso no setor 
audiovisual, é também coerente com os 
objetivos do mercado interno e reduz o 
potencial de fragmentação, através da 
consolidação dos direitos de exploração 
no produtor.

Or. en
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Alteração 43
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) Todos os membros dos organismos de 
gestão coletiva devem poder participar e 
votar na assembleia-geral; o exercício 
destes direitos só pode sofrer restrições 
justas e proporcionadas. O exercício dos 
direitos de voto deve ser facilitado, sempre 
que possível, por meios eletrónicos.

Or. en

Justificação

Deve encorajar-se uma participação inclusiva e eficiente. A alteração é consentânea com o 
projeto de parecer da comissão CULT.

Alteração 44
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) Os membros devem poder participar 
no acompanhamento da gestão dos 
organismos de gestão coletiva. Para o 
efeito, os organismos de gestão coletiva
devem estabelecer uma função de 
supervisão adequada à sua estrutura 
organizacional e permitir que as diferentes
categorias de membros sejam 
representadas de forma equitativa e 
equilibrada no órgão que exerce essa 
função. Para evitar a imposição de 
encargos excessivos às sociedades mais 
pequenas e tornar as obrigações 
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considerarem necessário, isentar as 
sociedades mais pequenas da obrigação de 
organizar essa função de supervisão.

decorrentes da presente diretiva 
proporcionadas, os Estados-Membros 
devem ter a possibilidade de, caso o 
considerarem necessário, isentar as 
sociedades mais pequenas da obrigação de 
organizar essa função de supervisão.

Or. en

Alteração 45
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A exclusão dos pequenos organismos de gestão coletiva de qualquer tipo de função de 
supervisão é contrária ao objetivo da diretiva. Até as pequenas empresas e organismos 
requerem um conselho. As diferentes categorias de membros necessitam de uma 
representação adequada. Além disso, esse considerando deve ser coerente com as revisões do 
artigo 8.º, n.º 3, e do artigo 20.º, n.º 5. A alteração é consentânea com os projetos de parecer 
das comissões CULT e IMCO.
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Alteração 46
Amelia Andersdotter

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 
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 

(15) Os organismos 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 os organismos de gestão 
coletiva efetuem com a maior diligência a 
cobrança, gestão e distribuição dessas 
receitas. A distribuição rigorosa só é 
possível se os organismos de gestão 
coletiva 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 
e verificados pelos organismos de gestão 
coletiva. Os montantes cobrados e devidos 
aos titulares de direitos devem ser geridos 
separadamente de todos os ativos próprios 
do organismo de gestão coletiva 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 do organismo de gestão coletiva. 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 pelo 
organismo de gestão coletiva devem ser 
geridos de acordo com critérios que 
obriguem o organismo de gestão coletiva a 
agir de forma prudente, permitindo-lhe, ao 
mesmo tempo, decidir sobre a política de 
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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.

investimento mais segura e eficiente. 
Assim, o organismo de gestão coletiva
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 e 
eficazmente, é necessário impor aos 
organismos de gestão coletiva 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 dos organismos de gestão 
coletiva 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

Justificação

Para evitar riscos desnecessários para os rendimentos pertença dos titulares de direitos, os 
organismos de gestão coletiva devem adotar uma estratégia de investimento segura e de 
riscos reduzidos.  A alteração é consentânea com o projeto de parecer da comissão IMCO.

Alteração 47
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Se os montantes devidos aos 
titulares não puderem ser distribuídos, 
pelo facto de os organismos de gestão 
coletiva não terem identificado e 
localizado os titulares de direitos, e se os 
organismos de gestão coletiva fossem 
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autorizados a reter o montante e a 
utilizá-lo para outros fins, não seriam 
incentivados a fazerem os possíveis para 
localizar os devidos titulares. Uma vez que 
os Estados-Membros são os primeiros 
responsáveis pela política cultural, 
convém que os montantes que não possam 
ser distribuídos sejam transferidos para 
um fundo criado e gerido para esse efeito 
pelo Estado-Membro no qual os 
montantes foram cobrados. O fundo é 
subsequentemente responsável por 
quaisquer queixas de titulares de direitos 
entretanto aparecidos. Além disso, cada 
Estado-Membro decidirá as modalidades 
de utilização dos montantes transferidos 
para o fundo para efeitos pertinentes, 
como o pagamento dos titulares de 
direitos entretanto aparecidos, em 
conformidade com a Diretiva 2012/28/UE, 
relativa a determinadas utilizações 
permitidas de obras órfãs, a digitalização 
e o restauro do nosso património cultural, 
bem como a promoção da diversidade 
cultural. 

Or. en

Justificação

O facto de se permitir que o organismo de gestão coletiva retenha os montantes será um 
incentivo para que o organismo de gestão coletiva não proceda a uma busca adequada e 
diligente pelos verdadeiros titulares de direitos. Além disso, a solução de criação de um 
fundo permite a coordenação da presente diretiva com a recente Diretiva relativa às obras 
órfãs. Um fundo gerido pelo Estado-Membro pode também ser benéfico à promoção da 
diversidade cultural. Ver também a alteração ao artigo 12.º, n.º 2.

Alteração 48
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O estabelecimento de condições 
comerciais equitativas na emissão de 

(18) O estabelecimento de condições 
comerciais equitativas na emissão de 
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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.

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. As tarifas devem ser 
razoáveis em relação ao valor económico 
da utilização dos direitos negociados.

Or. en

Justificação

Esta alteração deve refletir a jurisprudência do Tribunal de Justiça «C-52/07 Kanal 5 e TV4 
contra STIM». Devido à sua posição de monopólio, os organismos de gestão coletiva têm 
poucos incentivos para não cobrarem montantes excessivos.

Alteração 49
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Justificação

A dupla faturação dos usuários de direitos de autor é um problema recorrente e 
generalizado. De acordo com a avaliação de impacto da Comissão, entre 10% e 30% dos 
direitos de autor faturados aos usuários podem ser afetados por uma dupla faturação. A 
alteração é consentânea com o projeto de parecer da comissão IMCO.

Alteração 50
Amelia Andersdotter

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.

Or. en

Justificação

A exclusão dos pequenos organismos de gestão coletiva de qualquer tipo de função de 
supervisão é contrária ao objetivo da diretiva. Além disso, esse considerando deve ser 
coerente com as revisões do artigo 8.º, n.º 3, e do artigo 20.º, n.º 5. A alteração é consentânea 
com o projeto de parecer da comissão IMCO.
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Alteração 51
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A presente diretiva em nada 
prejudica os dispositivos dos 
Estados-Membros em matéria de gestão 
de direitos, tais como as licenças coletivas 
alargadas, a gestão coletiva obrigatória e 
as presunções legais de representação ou 
de transferência de direitos, na condição 
de que esses dispositivos sejam 
compatíveis com a legislação da União e 
com as obrigações internacionais da 
União e dos seus Estados-Membros. No 
caso da gestão coletiva obrigatória de 
todas as obras de uma categoria de 
direitos ou tipo de conteúdos de 
relevância, a obrigação de publicar o 
repertório não é necessária, desde que 
apenas uma seja ativamente requerida.

Or. en

Alteração 52
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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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 
pirataria.

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 
toda a União deve igualmente contribuir 
para a redução da cópia não autorizada de 
músicas.

Or. en

Justificação

A eficácia dos organismos de gestão coletiva depende do controlo dos efeitos 
anticoncorrenciais. Redação melhorada. A alteração é consentânea com o projeto de parecer 
da comissão IMCO.

Alteração 53
Rolandas Paksas
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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 
pirataria.

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

Alteração 54
Amelia Andersdotter

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 procedimentos de cooperação 
entre si, de forma a garantir que cada 
usuário receba 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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Justificação

Os custos de transação elevados, tais como as faturas complexas e múltiplas, constituem o 
principal entrave ao mercado europeu de concessão de licenças de direitos de autor. A 
alteração é consentânea com o projeto de parecer da comissão IMCO.

Alteração 55
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

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

(35) Os organismos de radiodifusão 
recorrem, de um modo geral, a licenças 
globais de sociedades de gestão coletiva 
locais para obterem os direitos sobre o 
repertório mundial de obras musicais, a 
fim de comunicarem e disponibilizarem 
ao público os seus próprios programas de 
televisão e rádio, bem como serviços em 
linha relacionados com as suas emissões, 
tais como os materiais que completam, 
enriquecem ou, de algum modo, alargam 
a oferta de programas do organismo de 
radiodifusão. Essas licenças globais 
destinadas aos organismos de 
radiodifusão são verdadeiramente 
necessárias, estão bem estabelecidas e 
são, de modo geral, aceites pelos titulares 
de direitos, pelos organismos de 
radiodifusão e pelas sociedades de gestão 
coletiva. Por conseguinte, a presente 
diretiva deve manter esta prática já 
estabelecida para evitar a aplicação de 
normas diferentes relativas à concessão 
de licenças para os serviços em linha e 
fora de linha dos organismos de 
radiodifusão. Por este motivo, importa 
isentar as sociedades de gestão coletiva da 
aplicação do Título III, quando estas 
concedem licenças de serviços em linha 
aos organismos de radiodifusão que estão 
relacionados com os seus serviços de 
radiodifusão fora de linha. Esta situação
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conduzir a práticas restritivas, como 
partilha de mercado ou de clientes, 
infringindo os artigos 101.º ou 102.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

não deve funcionar de modo a falsear a 
concorrência com outros serviços que dão 
aos consumidores acesso a obras musicais 
individuais em linha, ou a conduzir a 
práticas restritivas, como partilha de 
mercado ou de clientes, e deve continuar a 
respeitar a legislação nacional e da UE, 
em particular, os artigos 101.º ou 102.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

Os organismos de radiodifusão incluem nos seus serviços em linha não apenas programas 
emitidos integral ou parcialmente, mas também outros materiais dos programas distribuídos 
com o controlo editorial e da responsabilidade do organismo de radiodifusão que 
normalmente estão relacionados com as atividades fora de linha do organismo. Uma vez que 
o âmbito e a extensão deste conteúdo será sujeito a disposições contratuais entre os 
organismos de radiodifusão e os titulares dos direitos musicais ou as sociedades de gestão 
coletiva correspondentes, tal não deve ser definido antecipadamente pela diretiva.

Alteração 56
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) É necessário assegurar a aplicação 
eficaz das disposições de direito nacional 
adotadas em conformidade com a presente 
diretiva. As sociedades de gestão coletiva 
devem oferecer aos seus membros 
procedimentos específicos para o 
tratamento de reclamações e a resolução de 
litígios. Esses procedimentos devem ser 
igualmente colocados à disposição de 
outros titulares de direitos representados 
pela sociedade. É igualmente adequado 
assegurar que os Estados-Membros 
disponham de organismos de resolução de 
litígios independentes, imparciais e 
eficazes, capazes de resolver os litígios 

(36) É necessário assegurar a aplicação 
eficaz das disposições de direito nacional 
adotadas em conformidade com a presente 
diretiva. As sociedades de gestão coletiva 
devem oferecer aos seus membros 
procedimentos específicos para o 
tratamento de reclamações e a resolução de 
litígios. Esses procedimentos devem ser 
igualmente colocados à disposição de 
outros titulares de direitos representados 
pela sociedade. É igualmente adequado 
assegurar que os Estados-Membros 
disponham de organismos de resolução de 
litígios independentes, imparciais e 
eficazes, capazes de resolver os litígios 
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comerciais entre as sociedades e os 
usuários sobre condições de licenciamento 
vigentes ou propostas, assim como sobre as 
situações em que seja recusada a concessão 
de uma licença. Além disso, a eficácia das 
normas sobre a concessão de licenças 
multiterritoriais relativas a direitos em 
linha sobre obras musicais poderá ser
comprometida se os litígios entre as 
sociedades e as suas contrapartes não 
forem resolvidos rápida e eficazmente por 
organismos independentes e imparciais. 
Consequentemente, é conveniente prever, 
sem prejuízo do direito de recurso a um 
tribunal, um procedimento extrajudicial 
facilmente acessível, eficiente e imparcial 
para a resolução de conflitos entre as 
sociedades, por um lado, e os prestadores 
de serviços de música em linha, os titulares 
dos direitos ou outras sociedades, por 
outro.

comerciais entre as sociedades e os 
usuários sobre condições de licenciamento 
vigentes ou propostas, assim como sobre as 
situações em que seja recusada a concessão 
de uma licença. Além disso, a eficácia das 
normas sobre a concessão de licenças 
multiterritoriais relativas a direitos em 
linha sobre obras musicais poderá ser 
comprometida se os litígios entre as 
sociedades e as suas contrapartes não 
forem resolvidos rápida e eficazmente por 
organismos independentes e imparciais. 
Consequentemente, é conveniente prever, 
sem prejuízo do direito de recurso a um 
tribunal, um procedimento extrajudicial 
facilmente acessível, eficiente e imparcial 
para a resolução de conflitos entre as 
sociedades, por um lado, e os prestadores 
de serviços de música em linha, os titulares 
dos direitos ou outras sociedades, por 
outro. Estes organismos de resolução de 
litígios devem dispor de conhecimentos 
específicos em matéria de propriedade 
intelectual e devem fundamentar as suas 
decisões em normas e critérios objetivos, 
tais como o «valor justo de mercado», 
estabelecido pelo TJUE. A fim de 
assegurar pagamentos, os usuários devem 
ser obrigados a efetuar pagamentos aos 
organismos de gestão coletiva enquanto o 
processo estiver pendente, de acordo com 
as tarifas existentes, caso existam, ou com 
base numa medida provisória estabelecida 
pelo tribunal, na ausência de tarifas 
aplicáveis preestabelecidas.

Or. en

Justificação

To ensure that national dispute resolution bodies have the required expertise and that their 
decisions follow the same fair principles across the internal market, these bodies should 
consist of dedicated judges that have special knowledge of IP matters and the decisions 
should be made following the criteria set out in Article 15(2).Parties may abuse the use of 
dispute resolution mechanisms, for example, to avoid or delay obligations such as payment of 
the licence fees. To ensure that these dispute resolution mechanisms are used in good faith, 
and given the potential length of dispute resolution proceedings, the provisions should specify 
that where a dispute resolution process is pending, users may only use the works or other 



PE510.534v02-00 30/96 AM\936984PT.doc

PT

protected content provided that, as a minimum obligation, they pay the tariffs published by 
the CMO or, where there is no pre-existing tariff, a monthly fee set by the dispute resolution 
body, into an escrow account. The collective management organisation or the user, as the 
case may be, should be required to pay the balance between the payments made and the new 
tariff set by the competent body no later than 30 days after the decision has been made by that 
body.

Alteração 57
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Acresce que os Estados-Membros 
devem estabelecer procedimentos 
adequados através dos quais seja possível 
apresentar queixas contra as sociedades de 
gestão coletiva que não respeitem a 
legislação e assegurar que, quando 
necessário, são impostas sanções eficazes, 
proporcionais e dissuasoras. Os Estados-
Membros devem determinar as autoridades 
que devem ser responsáveis pela gestão 
dos procedimentos de reclamação e as 
sanções. Para assegurar que os requisitos 
para as licenças multiterritoriais são 
cumpridos, devem ser estabelecidas 
disposições específicas sobre o 
acompanhamento da sua aplicação. As 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros e a Comissão Europeia 
devem cooperar mutuamente para esse fim.

(37) Acresce que os Estados-Membros 
devem estabelecer procedimentos 
adequados através dos quais seja possível 
apresentar queixas contra os organismos
de gestão coletiva que não respeitem a 
legislação e assegurar que, quando 
necessário, são impostas sanções ou 
medidas eficazes, proporcionais e 
dissuasoras. Os Estados-Membros devem 
determinar as autoridades que devem ser 
responsáveis pela gestão dos 
procedimentos de reclamação e as sanções.
Para assegurar que os requisitos para as 
licenças multiterritoriais são cumpridos, 
devem ser estabelecidas disposições 
específicas sobre o acompanhamento da 
sua aplicação. As autoridades competentes 
dos Estados-Membros e a Comissão 
Europeia devem cooperar mutuamente para 
esse fim.

Or. en

Justificação

Clarificação sobre as opções à disposição dos Estados-Membros para a aplicação. A 
alteração é consentânea com o projeto de parecer da comissão CULT.
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Alteração 58
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 59
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 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 pelos organismos de 
gestão coletiva. Estabelece igualmente os 
requisitos para a concessão por essas 
sociedades de licenças multiterritoriais 
relativas aos direitos de autor de obras 
musicais para utilização em linha.

Or. en
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Alteração 60
Britta Thomsen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 61
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

Contudo, o Título III não se aplica 
quando, em conformidade com a 
legislação nacional e comunitária, as 
sociedades de gestão coletiva concedam 
licenças para essas obras musicais a 
organismos de radiodifusão relativamente 
a serviços em linha que estejam 
relacionados com os seus serviços de 
radiodifusão fora de linha.

Or. en

Justificação

Ex-artigo 33 — os organismos de radiodifusão incluem nos seus serviços em linha não 
apenas programas de teledifusão integrais ou parciais, mas também outros materiais dos 
programas ao abrigo do controlo e responsabilidade editoriais do organismo de radiodifusão 
que normalmente estão relacionados com as atividades fora de linha do organismo. Uma vez 
que o âmbito e a extensão deste material será sujeito a disposições contratuais entre os 
organismos de radiodifusão e os detentores dos direitos musicais ou as sociedades de gestão 
coletiva em causa, tal não deve ser definido antecipadamente pela diretiva.
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Alteração 62
Britta Thomsen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) «Sociedade de gestão coletiva», 
qualquer organização que seja autorizada 
por lei ou por transmissão, licença ou 
qualquer outra disposição contratual, por 
mais do que um titular de direitos, a gerir 
direitos de autor ou direitos conexos como 
finalidade única ou principal e que seja 
detida ou controlada pelos seus membros; 
Para que a gestão de direitos seja 
considerada como o único ou primeiro 
objetivo de um organismo, importa que se 
estipule nos estatutos que o seu objetivo é 
cobrar e assegurar uma distribuição justa 
das receitas de direitos no caso de uma 
exploração em massa dos direitos de 
autor. Além disso, o número de 
empregados incumbidos da gestão de 
direitos deve constituir a maioria do 
número total de empregados dos 
organismos.

Or. en

Alteração 63
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 64
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) «Sociedade de gestão coletiva», 
qualquer organização que seja autorizada 
por lei ou por transmissão, licença ou 
qualquer outra disposição contratual, por 
mais do que um titular de direitos ou 
sociedade de gestão coletiva, a gerir 
direitos de autor ou direitos conexos como 
finalidade única ou principal e que seja 
detida ou controlada pelos seus membros, e 
aja unicamente no interesse coletivo dos 
seus membros, para com quem têm uma 
obrigação fiduciária;

Or. en

Justificação

Clarificação no que diz respeito à definição de sociedades de gestão coletiva.

Alteração 65
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Sociedade de gestão coletiva», 
qualquer organização que seja autorizada
por lei ou por transmissão, licença ou 
qualquer outra disposição contratual, por 

a) «Organismo de gestão coletiva», 
qualquer organismo sem fins lucrativos
que seja autorizado por lei ou por 
transmissão, licença ou qualquer outra 
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mais do que um titular de direitos, a gerir 
direitos de autor ou direitos conexos como 
finalidade única ou principal e que seja 
detida ou controlada pelos seus membros;

disposição contratual, por mais do que um 
titular de direitos, a gerir direitos de autor 
ou direitos conexos como finalidade única 
ou principal e que seja detida ou direta ou 
indiretamente controlada pelos seus 
titulares de direitos;

Or. en

Alteração 66
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) «Operador comercial», qualquer 
entidade que seja autorizada por qualquer 
disposição contratual a gerir direitos de 
autor ou direitos conexos, em nome de 
titulares de direitos numa base comercial;

Or. en

Justificação

Com vista a criar condições de concorrência equitativas no quadro da gestão de direitos, os 
editores e as empresas discográficas — que também gerem os direitos dos titulares — devem 
estar sujeitos a um conjunto mínimo de regras de transparência. A alteração é consentânea 
com o projeto de parecer da comissão CULT.

Alteração 67
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Membro de uma sociedade de gestão 
coletiva», um titular de direitos ou uma 
entidade que represente diretamente 
titulares de direitos, incluindo outras 

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

associações de titulares de direitos, que 
satisfaça os requisitos de adesão ao
organismo de gestão coletiva, 
independentemente da sua forma jurídica;

Or. en

Justificação

Clarificação necessária em virtude da variedade de formas jurídicas de organismos de gestão 
coletiva nos diferentes Estados-Membros. A alteração é consentânea com o projeto de 
parecer da comissão CULT.

Alteração 68
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 69
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O artigo 10.º, n.º 2, estabelece que os rendimentos provenientes de investimentos das receitas 
de direitos devem «permanecer separados», mas não deixa claro que estes rendimentos 
pertencem aos titulares de direitos e que, por conseguinte, lhes devem ser pagos. A inclusão 
desta fonte de rendimentos na definição afigura-se como a melhor maneira de colmatar esta 
lacuna. A alteração é consentânea com o projeto de parecer da comissão CULT.

Alteração 70
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A recent declaration adopted by more than 40 independent European associations of music 
creators called for the maintenance of the exclusive assignment of the performing right to 
their collective management organisation. This entails that music writers assign the 
performing right in all their works to the society of their choice. This provides the CMO with 
legal certainty because it knows that it represents the performing rights of all works of its’ 
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members.The split of works (some compositions in one society, others in another one) would 
be detrimental: CMO’s would lose the certainty needed for blanket licenses as requested e.g. 
by public broadcasters. The consequences are that obtaining licenses will be more 
burdensome and costly.

Alteração 71
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os titulares de direitos devem poder continuar a decidir livremente sobre os direitos das suas 
próprias obras. Em alguns Estados Membros da UE e noutros países, por exemplo, nos 
Estados Unidos, os titulares têm o direito de gerir obras individuais no seio dos seus 
organismos de gestão coletiva. A alteração é consentânea com o projeto de parecer da 
comissão CULT.

Alteração 72
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Os titulares de direitos devem ter flexibilidade para gerir as suas obras: devem ter o direito 
de decidir se algumas das suas obras podem ser utilizadas mediante uma licença gratuita, 
como as «Creative Commons», sem comprometer a sua adesão ao organismo de gestão 
coletiva que os representa. A alteração é consentânea com o projeto de parecer da comissão 
CULT.

Alteração 73
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Os titulares de direitos devem poder continuar a decidir livremente sobre os direitos das suas 
próprias obras. Em alguns Estados-Membros da UE e noutros países, por exemplo, nos 
Estados Unidos, os titulares têm o direito de gerir obras individuais no seio dos seus 
organismos de gestão coletiva. A alteração é consentânea com o projeto de parecer da 
comissão CULT.

Alteração 74
Britta Thomsen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 75
Britta Thomsen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se houver montantes devidos a um 4. Se houver montantes devidos a um 
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titular de direitos por atos de exploração 
que tenham ocorrido antes de a revogação 
da autorização ou a retirada de direitos 
começar a produzir efeitos, ou nos termos 
de uma licença concedida antes de a 
revogação ou retirada começar a produzir 
efeitos, o titular conserva os seus direitos, 
ao abrigo dos artigos 12.º, 16.º, 18.º e 34.º, 
em relação a esses atos de exploração.

membro por atos de exploração que 
tenham ocorrido antes de a revogação da 
autorização ou a retirada de direitos 
começar a produzir efeitos, ou nos termos 
de uma licença concedida antes de a 
revogação ou retirada começar a produzir 
efeitos, o membro conserva os seus 
direitos, ao abrigo dos artigos 12.º, 16.º, 
18.º e 34.º, em relação a esses atos de 
exploração.

Or. en

Alteração 76
Britta Thomsen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. As sociedades de gestão coletiva não 
devem restringir o exercício dos direitos 
estabelecidos nos n.os 3 e 4 exigindo que a 
gestão dos direitos ou categorias de direitos 
ou tipos de obra e outras prestações objeto 
da revogação ou da retirada seja confiada a 
outra sociedade. Não obstante esta 
disposição, as sociedades de gestão 
coletiva que gerem o direito dos artistas e 
produtores de fonogramas a uma 
remuneração equitativa única, de acordo 
com o artigo 8.º, n.º 2, da Diretiva 
2006/115/CE, podem exigir que a gestão 
desses direitos seja transferida para uma 
outra sociedade de gestão coletiva 
estabelecida na União. 

Or. en

Alteração 77
Amelia Andersdotter
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

No sentido do disposto nos artigos 5.º, n.º 2 e n.º 3.

Alteração 78
Britta Thomsen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o membro dá consentimento expresso 
especificamente para cada direito ou 
categoria de direitos ou tipo de obras e de 
outras prestações que autoriza a sociedade 
de gestão coletiva a gerir, e que esse 
consentimento assume forma documental. 
O presente número não se aplica aos 
dispositivos dos Estados-Membros no que 
diz respeito à gestão de direitos através de 
licenças coletivas alargadas, presunções 
legais de representação ou transferência, 
gestão coletiva obrigatória, dispositivos 
semelhantes ou uma combinação destes 
elementos.

Or. en
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Alteração 79
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o titular de direitos dá consentimento 
expresso especificamente para cada direito 
ou categoria de direitos ou tipo de obras e 
de outras prestações que autoriza a 
sociedade de gestão coletiva a gerir, e que 
esse consentimento assume forma 
documental; o presente número não se 
aplica aos dispositivos dos 
Estados-Membros no que diz respeito à 
gestão de direitos através de licenças 
coletivas alargadas, presunções legais de 
representação ou transferência, gestão 
coletiva obrigatória, dispositivos 
semelhantes ou uma combinação destes 
elementos.

Or. en

Justificação

As sociedades de gestão coletiva não devem ser obrigadas a obter o consentimento dos 
titulares de direitos que estão cobertos por licenças coletivas alargadas ou por regimes 
semelhantes num Estado-Membro. A alteração tem por objetivo assegurar que os sistemas de 
gestão coletiva de direitos de autor continuem a funcionar bem e garantir os rendimentos dos 
titulares de direitos e as possibilidades de os usuários obterem os direitos de autor e as 
licenças.

Alteração 80
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

No sentido do disposto nos artigos 5.º, n.º 2 e n.º 3. A alteração é consentânea com o projeto 
de parecer da comissão CULT e com o projeto de relatório principal da comissão JURI.

Alteração 81
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

7-A. Sem prejuízo do disposto no artigo 
20.º, n.º 4, os titulares têm o direito de 
solicitar, a qualquer momento durante a 
vigência da autorização, a realização de 
auditorias externas independentes ao seu 
organismo de gestão coletiva.

Or. en

Justificação

Tendo em conta os problemas de governação observados recentemente em inúmeros 
organismos de gestão coletiva europeus, é absolutamente necessário facilitar a realização de 
auditorias externas, a fim de assegurar uma verdadeira independência e diligência. A 
alteração é consentânea com o projeto de parecer da comissão CULT.

Alteração 82
Britta Thomsen
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Caso o organismo de gestão coletiva 
tenha como membros entidades 
representativas dos titulares de direitos, as 
informações previstas nos n.os 3 a 7 devem 
ser fornecidas a estas entidades.

Or. en

Alteração 83
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As sociedades de gestão coletiva 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.

Or. en

Alteração 84
Amelia Andersdotter

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. 

2. As sociedades de gestão coletiva devem 
aceitar titulares de direitos, ou qualquer 
outro membro na aceção do artigo 3.º, 
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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.

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.

Or. en

Justificação

Clarificação necessária no que diz respeito ao artigo 3.º, alínea c). A recusa de filiação com 
base em critérios discriminatórios deve ser proibida. A alteração é consentânea com o 
projeto de parecer da comissão IMCO.

Alteração 85
Jürgen Creutzmann

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 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.

Or. en

Justificação

Pode haver casos em que a filiação deva ser recusada.

Alteração 86
Rolandas Paksas
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 87
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os organismos de gestão coletiva 
devem tornar publicamente acessíveis as 
informações que constam no artigo 19.º, 
n.º 1, na condição de a proteção dos dados 
pessoais dos titulares ser preservada.

Or. en

Alteração 88
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A assembleia geral deve aprovar os
estatutos e as condições de filiação no 
organismo de gestão coletiva, bem como 
qualquer alteração aos mesmos.
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não sejam reguladas pelos estatutos.

Or. en

Justificação

Redação melhorada. A alteração é consentânea com o projeto de parecer da comissão CULT.

Alteração 89
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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.

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

Justificação

A relação entre a assembleia geral e os diretores deve ser clara. A alteração é consentânea 
com o projeto de parecer da comissão IMCO.

Alteração 90
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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órgão que exerce a função de 
fiscalização;

Or. en

Justificação

A supressão da presente alínea decorre diretamente das alterações propostas ao artigo 12.º, 
n.º 2.  

Alteração 91
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Tendo em conta os problemas de governação observados recentemente em inúmeros 
organismos de gestão coletiva europeus, é absolutamente necessário facilitar a realização de 
auditorias externas, a fim de assegurar uma verdadeira independência e diligência. A 
alteração é consentânea com o projeto de parecer da comissão CULT.

Alteração 92
Amelia Andersdotter
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 7 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

Todos os membros de um organismo de 
gestão coletiva devem ter o direito de votar 
na assembleia geral, incluindo por voto 
eletrónico. Qualquer restrição ao direito de 
um membro do organismo de gestão 
coletiva de participar e exercer o seu 
direito de voto na assembleia geral deve ser 
equitativa e proporcionada e basear-se nos 
seguintes critérios:

Or. en

Justificação

Deve encorajar-se a ampla participação e um sistema de votação eficaz. A alteração é 
consentânea com o projeto de parecer da comissão CULT.

Alteração 93
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 94
Rolandas Paksas
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

8. Os membros de uma sociedade de gestão 
coletiva têm o direito de nomear qualquer 
outra pessoa singular ou coletiva que é 
membro desta sociedade de gestão coletiva
como seu procurador para participar e 
votar na assembleia-geral em seu nome. 
Quando um organismo de gestão coletiva 
represente mais do que uma categoria de 
titulares de direitos, um membro apenas 
pode dar procuração a um outro membro 
pertencente à mesma categoria. O número 
de procurações que podem ser detidas por 
um membro deve estar sujeito a um limite.

Or. en

Alteração 95
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

8. Os membros de um organismo de 
gestão coletiva têm o direito de nomear 
qualquer outra pessoa singular ou coletiva 
como seu procurador para participar e 
votar na assembleia-geral em seu nome. 
Para ser válida, a procuração deve ser 
dada pelo membro ao procurador o mais 
tardar três meses antes da sua utilização.

Or. en

Justificação

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

Alteração 96
Amelia Andersdotter

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 os organismos 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 nesses organismos. A 
representação das diferentes categorias de
membros do organismo de gestão coletiva
no órgão que exerce esta função deve ser 
justa e equilibrada, a fim de assegurar a sua 
participação efetiva.

Or. en

Justificação

É extremamente importante para os artistas e autores manter o equilíbrio entre as diferentes 
categorias de membros e tal deve ser explicitado. A alteração é consentânea com o projeto de 
parecer da comissão CULT.

Alteração 97
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. O órgão a que foi confiada a função de 
fiscalização deve reunir-se pelo menos de 
três em três meses e dispor, pelo menos, 
dos poderes de:
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Or. en

Justificação

O requisito de se reunir «regularmente» é demasiado vago e deve, por conseguinte, ser 
definido de forma mais clara.

Alteração 98
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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 
responsabilidades.

Or. en

Justificação

Manter a assembleia geral informada é uma prática comum de boa governação. A alteração 
é consentânea com o projeto de parecer da comissão IMCO.

Alteração 99
Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

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

Esses procedimentos devem incluir uma 
declaração de cada uma dessas pessoas, 
incluindo os dirigentes, ao organismo a 
quem foi confiada a função de fiscalização, 
bem como aos membros e ser tornada 
publicamente acessível através do sítio 
web do organismo de gestão coletiva. A 
declaração deve ser realizada antes de 
cada uma dessas pessoas assumir funções 
e ser, de seguida, renovada anualmente. A
declaração conterá as seguintes 
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informações:

Or. en

Justificação

Os conflitos de interesse têm de ser declarados antes da entrada em funções de um(a) 
administrador(a) ou diretor(a) executivo(a). Coerente com o considerando 14. A alteração é 
consentânea com o projeto de parecer da comissão CULT.

Alteração 100
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os organismos de gestão coletiva devem 
ser diligentes, rigorosos e transparentes na
cobrança e na gestão das receitas de 
direitos. Os organismos de gestão coletiva 
devem garantir que apenas cobram 
receitas de direitos em nome dos titulares 
cujos direitos estão autorizados a 
representar.

Or. en

Justificação

Harmonização com os artigos 12.º, n.º 1 e 14.º, n.º 2, que preveem que os pagamentos devem 
ser efetuados de forma rigorosa. Para além dos pagamentos, também a cobrança e gestão 
devem ser rigorosas. Além disso, os organismos de gestão coletiva devem apenas cobrar em 
nome dos membros efetivos e dos titulares cujos direitos gerem ao abrigo de um acordo de 
representação.

Alteração 101
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3
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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 7.º, n.º 5, alínea d).

Or. en

Justificação

Clarificação de que quaisquer deduções têm de ser realizadas de acordo com as normas que 
foram decididas pela assembleia geral. Esta alteração é consentânea com o projeto de 
parecer da comissão IMCO.

Alteração 102
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 103
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2 - parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 104
Rolandas Paksas

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 105
Rolandas Paksas

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

Texto da Comissão Alteração

b) Os titulares de direitos que tenham 
revogado a autorização para gestão de 
direitos ou categorias de direitos ou tipos 
de obra e de outras prestações ou que 
tenham retirado os seus direitos ou 
categorias de direitos ou tipos de obra e de 
outras prestações da sociedade de gestão 

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

Or. en

Alteração 106
Lara Comi, Aldo Patriciello

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a sociedade de gestão coletiva distribui 
regular e diligentemente e paga os 
montantes devidos a todos os titulares que 
representa. A sociedade deve efetuar essa 
distribuição e os pagamentos no prazo de 
12 meses a contar do final do exercício em 
que as receitas de direitos foram cobradas, 
salvo se razões objetivas, relacionadas, em 
particular, com a comunicação de 
informações pelos usuários, a identificação 
de direitos, titulares ou o cruzamento de 
informações sobre obras e outras 
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, com base nas informações 
prestadas pelos usuários no prazo de 6 
meses a contar da utilização do conteúdo.
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.
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Or. en

Justificação

A distribuição atempada por parte das sociedades de gestão coletiva só é possível se os 
usuários comunicarem atempadamente a informação sobre as utilizações dos diferentes 
conteúdos.

Alteração 107
Amelia Andersdotter

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 os organismos de gestão coletiva 
distribuem regular e diligentemente e 
pagam os montantes devidos a todos os 
titulares que representam. O organismo de 
gestão coletiva deve efetuar essa 
distribuição e os pagamentos, sem demora 
injustificada, e no prazo de 3 meses a 
contar da data de cobrança das receitas de 
direitos, 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 o organismo de gestão 
coletiva de respeitar esse prazo. O 
organismo de gestão coletiva deve efetuar 
essa distribuição e os pagamentos 
rigorosamente, a fim de garantir a 
igualdade de tratamento de todas as 
categorias de titulares.

Or. en

Justificação

Os atrasos dos pagamentos por parte dos organismos de gestão coletiva são considerados um 
grande problema por vários artistas e autores. A proposta de diretiva propõe que os 
organismos sejam autorizados a reter o dinheiro até dois anos, o que é pouco razoável. Os 
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organismos de gestão coletiva que atualmente não cumprem objetivos elevados necessitam de 
incentivos para melhorar a eficiência das suas rotinas administrativas.

Alteração 108
Hannu Takkula

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, sem demora 
injustificada, e no prazo de 6 meses a 
contar do final do exercício em que as 
receitas de direitos foram cobradas, salvo 
se razões objetivas, relacionadas, em 
particular, com a comunicação de 
informações pelos usuários, a identificação 
de direitos, titulares ou o cruzamento de 
informações sobre obras e outras 
prestações com os titulares impedirem a 
sociedade de respeitar esse prazo. A 
sociedade deve efetuar essa distribuição e 
os pagamentos rigorosamente, a fim de 
garantir a igualdade de tratamento de todas 
as categorias de titulares.

Or. en

Alteração 109
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 

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 
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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.

representa. A sociedade deve efetuar essa 
distribuição e os pagamentos no prazo de 6
meses a contar do final do exercício em 
que as receitas de direitos foram cobradas, 
salvo se razões objetivas, relacionadas, em 
particular, com a comunicação de 
informações pelos usuários, a identificação 
de direitos, titulares ou o cruzamento de 
informações sobre obras e outras 
prestações com os titulares impedirem a 
sociedade de respeitar esse prazo. A 
sociedade deve efetuar essa distribuição e 
os pagamentos rigorosamente, a fim de 
garantir a igualdade de tratamento de todas 
as categorias de titulares.

Or. en

Alteração 110
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Se os montantes devidos aos titulares 
não puderem ser distribuídos, após 
cinco anos a contar do final do exercício 
em que ocorreu a cobrança das receitas de 
direitos, e desde que tenha tomado todas as 
medidas necessárias para identificar e 
localizar os titulares, o organismo de 
gestão coletiva deve decidir da utilização 
dos montantes em causa, em conformidade 
com o artigo 7.º, n.º 5, alínea b), na 
condição de o organismo de gestão 
coletiva garantir que a distribuição das 
receitas seja proporcional às receitas 
recebidas pelos titulares de direitos no 
exercício em questão. Os organismos de 
gestão coletiva podem distribuir os 
montantes devidos aos titulares de direitos 
que não podem ser identificados antes do 
termo do período de cinco anos, se 
autorizado pela legislação nacional. Se, 
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nos termos da legislação nacional, o prazo 
de prescrição for superior a cinco anos, os 
organismos de gestão coletiva devem 
tomar as disposições adequadas para 
fazer face a futuras queixas, sem prejuízo 
do direito do titular de reclamar esses 
montantes ao organismo de gestão 
coletiva.

Or. en

Justificação

The Directive should provide that where the CMO decides to distribute amounts relating to 
unidentified rightholders, the collecting society ensures that the revenue is distributed in 
proportion to the revenues received by rightholders for the relevant financial year. In 
addition, in a number of countries the statutory prescription period for civil law claims may 
be shorter or longer than five years, e.g. three or ten years. Therefore, the article should 
allow CMOs to distribute unidentified amounts before the five years period expires if the local 
law so allows and oblige the CMOs to make adequate provisions for future claims if money is 
distributed before the expiry of the longer statutory prescription period.

Alteração 111
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Se os montantes devidos aos titulares 
não puderem ser distribuídos, após três
anos a contar do final do exercício em que 
ocorreu a cobrança das receitas de direitos, 
pelo facto de os organismos de gestão 
coletiva não terem sido capazes de
identificar e localizar os titulares, o 
montante deve ser transferido para um 
fundo criado e gerido para esse efeito pelo 
Estado-Membro no qual o montante foi 
cobrado. O fundo é subsequentemente 
responsável por quaisquer queixas de 
titulares de direitos entretanto aparecidos.

Or. en
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Justificação

O facto de se permitir que o organismo de gestão coletiva retenha o dinheiro será um 
incentivo para que o organismo de gestão coletiva não proceda a uma busca adequada e 
diligente pelos verdadeiros titulares de direitos. Um fundo gerido pelo Estado-Membro pode 
também ser benéfico para a diversidade cultural. Além disso, os cinco anos sugeridos 
representam um longo período de tempo — é pouco provável que um titular de direitos em 
falta seja encontrado após três ou quatro anos. A alteração é consentânea com os projetos de 
parecer das comissões CULT e IMCO.

Alteração 112
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 113
Britta Thomsen

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 

2. Se os montantes devidos aos titulares 
não puderem ser distribuídos, após 
três anos a contar do final do exercício em 
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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.

que ocorreu a cobrança das receitas de 
direitos, e desde que tenha tomado todas as 
medidas necessárias para identificar e 
localizar os titulares, a sociedade deve 
decidir da utilização dos montantes em 
causa, em conformidade com o artigo 7.º, 
n.º 5, alínea b), sem prejuízo do direito do 
titular de reclamar esses montantes à 
sociedade.

Or. en

Alteração 114
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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 
público, de uma lista de obras e de outras 
prestações cujos titulares não tenham sido 
identificados ou localizados.

3. Para efeitos de aplicação do n.º 2, o 
organismo de gestão coletiva deve 
instaurar medidas eficazes para identificar 
e localizar os titulares, garantindo 
simultaneamente salvaguardas 
apropriadas dissuasivas da fraude. Estas 
medidas devem incluir a verificação dos 
registos de filiação e a disponibilização 
regular e, no mínimo, anual, aos membros 
do organismo de gestão coletiva, assim 
como ao público, de uma lista de obras e 
de outras prestações cujos titulares não 
tenham sido identificados ou localizados.

Or. en

Justificação

Os organismos de gestão coletiva podem adiar indefinidamente a publicação das listas de 
obras, a não ser que se defina um prazo para a sua publicação. A alteração é consentânea 
com os projetos de parecer das comissões CULT e IMCO.

Alteração 115
Britta Thomsen
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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 
público, de uma lista de obras e de outras 
prestações cujos titulares não tenham sido 
identificados ou localizados.

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 
público, de uma lista de obras e de outras 
prestações cujos titulares não tenham sido 
identificados ou localizados. Nos casos em 
que, devido ao âmbito de atividades do 
organismo de gestão coletiva, não se 
possam determinar essas obras ou outras 
prestações, as categorias de obras ou 
outras prestações que representam, os 
direitos que gerem e os territórios 
abrangidos.

Or. en

Alteração 116
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

As condições do licenciamento devem ter 
em conta critérios objetivos, 
particularmente no que se refere às tarifas.

Or. en

Justificação

A redação original restringia a liberdade de contratação de forma desproporcionada.

Alteração 117
Hannu Takkula
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 118
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

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

As tarifas de direitos exclusivos e os 
direitos a uma remuneração equitativa
devem refletir o valor económico dos 
direitos negociados e o benefício 
económico que os usuários retirem da 
gestão coletiva dos direitos.

Or. en

Justificação

In accordance with the case law of the CJEU (ruling of 6 February 2003, C-245/00, SENA 
and NOS and ruling of 30 June 2011, C-271/10, VEWA), the right to equitable remuneration 
should be assessed in the light of the value of the use for which it is provided in trade. The 
tariffs for the rights to equitable remuneration should therefore be treated on an equal footing 
as the tariffs for exclusive rights.In addition, the notion of service provided would be better 
reflected by the benefits which users derive from the collective management of rights. The 
economic benefit for users that ought to be taken into account consists for instance of the 
reduction of the number of licensing transactions from thousands or tens of thousands to a 
few or even one in some cases.

Alteração 119
Jürgen Creutzmann
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É pouco claro se o valor económico de um direito pode sempre ser determinado logo de 
início e se tal situação não cria incertezas jurídicas, uma vez que as diferentes partes podem 
contestar o acordo em virtude das suas opiniões divergentes sobre o valor económico.

Alteração 120
Eija-Riitta Korhola

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 compensação, o organismo de 
gestão coletiva deve basear a sua 
determinação dos montantes devidos no 
valor económico desses direitos no 
comércio.

Or. en

Alteração 121
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Os usuários devem fornecer aos 
organismos de gestão coletiva 
informações sobre a sua utilização de 
obras e outras prestações num formato 
acordado e de forma atempada e rigorosa, 
para que os organismos possam 
determinar as tarifas aplicáveis e 
distribuir rigorosamente os montantes 
devidos aos titulares de direitos e de 
acordo com as obrigações impostas pela 
presente diretiva. Caso os usuários não 
comuniquem as informações aos 
organismos de gestão coletiva, para que 
estes possam distribuir atempada e 
rigorosamente aos titulares dos direitos 
individuais, os Estados-Membros devem 
garantir que os organismos de gestão 
coletiva sejam dispensados das suas 
obrigações ao abrigo da presente diretiva 
no que diz respeito à distribuição das 
receitas pelos titulares de direitos 
individuais e os organismos de gestão 
coletiva podem cobrar a esses usuários 
taxas adicionais para compensar os custos 
administrativos adicionais causados pela 
ausência ou insuficiência de informações 
de utilização.

Or. en

Justificação

Obligations of efficiency on CMOs should be accompanied by corresponding obligations on 
users. These obligations are necessary to ensure that the CMOs are in turn able to meet the 
efficiency obligations imposed on them by the Directive  In particular, failure by the users to 
report in an adequate and timely manner the use of works (and other subject matter) or late 
payment by users are likely to hamper the efficient operation of CMOs. One way to 
incentivize users to cooperate with collecting societies in a businesslike manner is to 
expressly allow collecting societies to charge users for the extra administrative work caused 
by lack of cooperation.Whenever there is a generally applicable tariff (either agreed or 
determined by a competent court or tribunal) users should make prompt and voluntary 
payments of the applicable licence fees or remuneration. Where users fail to pay such licence 
fees or remuneration in a timely manner, collecting societies should be allowed to charge 
additional fees to users that fail to pay voluntarily to cover the extra administrative costs 
caused by them.
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Alteração 122
Lara Comi, Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Para garantir uma distribuição 
atempada, justa e transparente dos 
direitos, as sociedades de gestão coletiva 
devem exigir dos usuários contabilidades 
analíticas das obras que utilizaram, em 
conformidade com relatórios 
normalizados fornecidos pelas sociedades 
de gestão coletiva ou utilizados no setor, 
no prazo de 6 meses após a utilização da 
obra musical.

Or. en

Justificação

Os relatórios dos usuários em ambiente digital, e não só, são necessários para identificar a 
utilização de obras protegidas. Sem esta disposição, a distribuição dos direitos de autor e 
direitos conexos continuaria a ser afetada pela falta de dados necessários para garantir a 
distribuição proporcionada e criteriosa da utilização efetiva das obras. As informações
apresentadas são muitas vezes incorretas e incompletas. O aumento do número de 
dispositivos e a divulgação de obras protegidas por direitos de autor obriga a que as 
sociedades de gestão coletiva obtenham dos usuários informações exatas e atempadas sobre 
a sua utilização de obras musicais.

Alteração 123
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os usuários devem pagar taxas de 
licenciamento e remunerações aos 
organismos de gestão coletiva em devido 
tempo, sempre que houver uma tarifa que 
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vigore em geral ou que seja determinada 
pelo tribunal.  Caso os usuários não 
paguem essas taxas de licenciamento e 
remunerações em devido tempo, os 
Estados-Membros devem assegurar que o 
organismo de gestão coletiva possa cobrar 
taxas adicionais para compensar os custos 
administrativos adicionais causados pelo 
não pagamento voluntário das taxas de 
licenciamento e remunerações.

Or. en

Alteração 124
Amelia Andersdotter

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 apropriados que permitam 
aos usuários fornecerem todas as 
informações necessárias sobre a 
utilização das licenças, incluindo um 
relatório sobre a utilização efetiva das 
obras, a transmitir à sociedade de gestão 
coletiva de forma rigorosa e dentro do 
prazo conjuntamente fixado 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. 
Esta cooperação deve abranger, no 
mínimo, a centralização de informações 
sobre as licenças e a utilização das obras 
numa base de dados comum, bem como a 
faturação e a cobrança de receitas de 
direitos de forma coordenada e conjunta.
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3. O procedimento de cooperação referido 
no n.º 2 deve permitir que as sociedades 
de gestão coletiva coordenem a faturação 
dos usuários de forma a garantir que um 
único usuário receba uma única fatura 
conjunta em relação aos direitos das 
obras 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 tenham sido objeto de 
licença e as correspondentes utilizações 
efetivas. A fatura deve igualmente indicar 
claramente, pelo menos, os montantes 
proporcionais devidos aos titulares de 
direitos e os montantes a utilizar para 
cobrir as comissões de gestão.

Or. en

Justificação

Uma cooperação como esta facilitará a emissão de faturas, simplificará os pagamentos para 
os usuários e reduzirá os problemas relacionados com os elevados custos de transação e de 
faturação múltipla. Esta alteração é consentânea com o projeto de parecer da comissão 
IMCO.

Alteração 125
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de diretiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Informações prestadas aos organismos de 

gestão coletiva
Os Estados-Membros devem garantir que 
os organismos de gestão coletiva têm o 
direito de solicitar aos usuários quaisquer 
informações e documentos necessários 
para determinar a natureza e o âmbito de 
utilização das obras e de outras prestações 
protegidas que os organismos 
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representam, bem como os montantes das 
receitas de direitos. Sempre que 
necessário, estas informações e 
documentos devem ser apresentados em 
formato eletrónico, permitindo o seu 
tratamento por parte do organismo de 
gestão coletiva.

Or. en

Alteração 126
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
As organizações de gestão coletiva devem, 
num período de tempo razoável, 
responder a comunicações de pessoas que 
solicitem a concessão de uma licença para 
serviços em linha e devem propor uma 
licença no prazo de 6 meses a contar da 
data de receção do pedido de licença com 
as informações pertinentes. Caso o 
organismo de gestão coletiva não cumpra 
esses prazos, a pessoa que solicita a 
concessão de uma licença tem o direito de 
recorrer à resolução de litígios nos termos 
dos artigos 35.º, 36.º e 37.º.

Or. en

Justificação

Alteração proposta pelo relator aceite. No entanto, não se podem definir prazos rigorosos, 
uma vez que os acordos de licenciamento podem diferir de forma significativa em termos de 
complexidade, dependendo, por exemplo, do tipo ou número de direitos que estão causa.

Alteração 127
Amelia Andersdotter
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Proposta de diretiva
Artigo 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-B
Normas de faturação

1. Os organismos de gestão coletiva e os 
operadores comerciais, tal como definidos 
no artigo 3 º, alínea a-A), devem enviar as 
faturas aos usuários por meios 
eletrónicos, sempre que possível. Os 
organismos de gestão coletiva e os 
operadores comerciais devem possibilitar 
a utilização de, pelo menos, um formato 
que tenha em conta as normas 
facultativas da indústria ou as práticas 
desenvolvidas ao nível internacional ou 
da União.
2. Os organismos de gestão coletiva e os 
operadores comerciais devem apresentar 
a sua fatura aos prestadores de serviços 
de música em linha, com rigor e sem 
demora, após a utilização efetiva das 
obras.
3. Os organismos de gestão coletiva e os 
operadores comerciais devem dispor de 
procedimentos adequados para que o 
usuário possa contestar o rigor da fatura, 
nomeadamente nos casos em que o 
usuário receba faturas de um ou mais 
organismos de gestão coletiva ou 
operadores comerciais para os mesmos 
direitos relativamente às mesmas obras.

Or. en

Justificação

A faturação padronizada e eficiente contribuirá para reduzir os custos de transação. Todos 
os usuários têm de poder contestar o rigor das faturas. Esta alteração é consentânea com o 
projeto de parecer da comissão CULT.
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Alteração 128
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de diretiva
Artigo 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-B
Recusa de concessão de licenças:

1. O organismo de gestão coletiva não 
deve, sem motivos importantes e 
justificados, recusar a concessão de 
licenças para a utilização de obras ou 
outras prestações protegidas no âmbito do 
repertório que representa. Em particular, 
o organismo de gestão coletiva não deve 
recusar a concessão de uma licença, 
nomeadamente uma licença 
multiterritorial por motivos relacionados 
com a rendibilidade dessa licença.
2. Sempre que um organismo de gestão 
coletiva recusar a concessão de uma 
licença, deve informar os titulares de 
direitos que representa, os outros 
organismos de gestão coletiva em cujo 
nome giram direitos ao abrigo de um 
acordo de representação e o usuário, 
sobre as razões de tal recusa.

Or. en

Alteração 129
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 1 – 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 

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 
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representam: de contas em linha individuais, as 
seguintes informações a cada titular de 
direitos que representam diretamente:

Or. en

Justificação

As contas em linha individuais permitem ao mesmo tempo melhorar a relação custo-eficácia 
e facultar mais informações aos membros individuais. Estas contas já existem em vários 
organismos de gestão coletiva, entre os que melhor funcionam. Esta alteração é consentânea 
com o projeto de parecer da comissão IMCO.

Alteração 130
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
os operadores comerciais, tal como 
definidos no artigo 3 º, alínea a-A), 
disponibilizam a cada titular cujos direitos 
gerem, pelo menos uma vez por ano e por 
meios eletrónicos, as informações 
descritas no presente artigo, n.º 1, alíneas 
a), b), c), d) e g).

Or. en

Justificação

Enquanto gestores dos titulares de direitos individuais, os operadores comerciais devem estar 
sujeitos a um conjunto mínimo de regras de transparência. Esta alteração é consentânea com 
o projeto de parecer da comissão CULT.

Alteração 131
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Os montantes devidos ao titular por 
categoria de direitos geridos e tipo de 
utilização, pagos pela sociedade ao titular 
no período em causa;

c) Os montantes devidos ao titular por 
categoria de direitos geridos, por tipo de 
utilização e por obra, pagos pelo 
organismo de gestão coletiva ao titular no 
período em causa;

Or. en

Justificação

A alteração melhora as informações prestadas aos titulares de direitos. Esta alteração é 
consentânea com o projeto de parecer da comissão CULT.

Alteração 132
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 17 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os montantes devidos aos titulares por 
categoria de direitos gerida e por tipo de 
utilização paga pelas sociedades para o 
licenciamento dos direitos que gerem ao 
abrigo do acordo de representação;

(a) Os montantes devidos aos titulares por 
categoria de direitos gerida, por tipo de 
utilização e por obra paga pelos 
organismos de gestão coletiva para o 
licenciamento dos direitos que gerem ao 
abrigo do acordo de representação;

Or. en

Justificação

A alteração melhora as informações prestadas através de intermediários e, por conseguinte, 
no fim de contas, aos titulares de direitos. Esta alteração é consentânea com o projeto de 
parecer da comissão CULT.

Alteração 133
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 18 – título
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Texto da Comissão Alteração

Informações a prestar, a pedido, aos 
titulares de direitos, aos membros, às 
outras sociedades de gestão coletiva e aos 
usuários

Informações a prestar aos titulares de 
direitos, aos membros, aos outros 
organismos de gestão coletiva e aos 
usuários

Or. en

Alteração 134
Amelia Andersdotter

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 os organismos de gestão coletiva 
disponibilizam por meios eletrónicos, sem 
demora indevida, as informações a seguir 
indicadas, a qualquer titular cujos direitos 
representem, a qualquer organismo de 
gestão coletiva em cujo nome giram 
direitos ao abrigo de um acordo de 
representação ou a qualquer usuário:

Or. en

Justificação

A disponibilização de informações relativas às tarifas, ao licenciamento de contratos, aos 
repertórios e aos acordos de representação é essencial ao bom funcionamento e à 
transparência do mercado de obras criativas. Estas informações não devem apenas ser 
disponibilizadas mediante pedido. Esta alteração é consentânea com o projeto de parecer da 
comissão CULT.

Alteração 135
Jürgen Creutzmann

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 136
Amelia Andersdotter

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) Lista dos seus membros, repertório e 
direitos específicos que gerem em seu 
nome, e Estados-Membros abrangidos, 
sem revelar dados pessoais e informações 
sensíveis sobre os titulares de direitos;

Or. en

Justificação

A alteração aumenta a transparência, garantindo ao mesmo tempo a necessidade de proteger 
os dados pessoais. Esta alteração é consentânea com o projeto de parecer da comissão 
CULT.

Alteração 137
Britta Thomsen

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

b) Obras ou outras prestações que 
representam, os direitos que gerem 
diretamente ou ao abrigo de acordos de 
representação e os territórios abrangidos; 
ou, nos casos em que, devido ao âmbito de 
atividades do organismo de gestão 
coletiva, não se possam determinar essas 
obras ou outras prestações, as categorias 
de obras ou outras prestações que 
representam, os direitos que gerem e os 
territórios abrangidos;

Or. en

Alteração 138
Britta Thomsen

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Além disso, as sociedades de gestão 
coletiva devem disponibilizar, a pedido de 
qualquer titular de direitos ou de qualquer 
sociedade, quaisquer informações sobre 
obras cujos titulares de direitos não foram 
identificados, incluindo, se disponíveis, o 
título da obra, o nome do autor, o nome do 
editor e quaisquer outras informações 
pertinentes disponíveis que possam ser 
necessárias para identificar os titulares dos 
direitos; nos casos em que, devido ao 
âmbito de atividades do organismo de 
gestão coletiva, não se possam determinar 
essas obras ou outras prestações, as 
categorias de obras ou outras prestações 
que representam, os direitos que gerem e 
os territórios abrangidos.

Or. en
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Alteração 139
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os titulares de direitos que não são membros de um organismo de gestão coletiva devem 
poder verificar se as suas obras são registadas como não identificadas. Além disso, esta 
informação é relevante para os usuários, bem como para os consumidores finais. A diretiva 
sobre as obras órfãs contém disposições sobre a forma como gerir as situações em que os 
titulares de direitos não podem ser encontrados. Para assegurar uma política de direitos de 
autor coordenada, esta diretiva deve ser mencionada.

Alteração 140
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem garantir 
que os usuários comuniquem de forma 
gratuita e em formato eletrónico com os 
organismos de gestão coletiva, a fim de 
assegurar uma gestão eficaz dos direitos, 
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a comunicação de informações completas 
e exatas necessárias para identificar a 
utilização da obra ou de outras 
prestações, bem como o respetivo titular 
de direitos.

Or. en

Alteração 141
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 142
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que os organismos de gestão coletiva 
tornam públicas as seguintes informações, 
preferencialmente através de interfaces 
publicamente acessíveis e pesquisáveis:

Or. en

Justificação

Deve encorajar-se a interoperabilidade nas redes eletrónicas. Esta alteração é consentânea 
com o projeto de parecer da comissão CULT.
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Alteração 143
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Contratos de licenciamento 
normalizados e tarifas aplicáveis;

Or. en

Justificação

A transparência na tarifação e nas condições é fundamental para a fixação de preços e 
negociações eficientes no mercado de concessão de licenças. Esta alteração é consentânea 
com o projeto de parecer da comissão CULT.

Alteração 144
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

As informações sobre os repertórios abertos são essenciais para os titulares de direitos, 
usuários e consumidores. Esta alteração é consentânea com o projeto de parecer da 
comissão CULT.

Alteração 145
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os organismos de gestão coletiva 
devem garantir que, de acordo com o n.º 
1, alínea a-B), as informações sobre o 
repertório sejam exatas e atualizadas 
regularmente. A este respeito, devem 
especialmente garantir que as 
informações relativas às obras cujos 
prazos de proteção expiram sejam exatas 
e atualizadas regularmente, bem como 
disponibilizadas ao público.

Or. en

Justificação

É importante para o público obter informações exatas sobre o momento em que uma obra 
específica passa a fazer parte do domínio público. Esta alteração é consentânea com o 
projeto de parecer da comissão CULT.

Alteração 146
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O artigo deve ser coerente com as alterações ao artigo 2.º.
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Alteração 147
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No âmbito de aplicação do presente 
título, as categorias de direitos em linha 
não podem permitir a separação da 
reprodução (mecânica) e o direito de 
comunicação ao público (execução).

Or. en

Justificação

A divisão das licenças em direitos mecânicos e de execução faz pouco sentido num contexto 
em linha. Esta fragmentação cria custos excessivos para os usuários e faz aumentar os custos 
de transação. A resolução desta questão é importante para a competitividade do mercado 
único digital à escala europeia, uma vez que estas fragmentações não constituem um 
obstáculo para alguns dos demais mercados globais importantes.

Alteração 148
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A capacidade de oferecer 
conjuntamente os direitos de reprodução 
(mecânica) e de comunicação (execução) 
das obras musicais cujo licenciamento 
pretende através de licenças 
multiterritoriais.

Or. en

Justificação

A divisão das licenças em direitos mecânicos e de execução faz pouco sentido num contexto 
em linha. Esta fragmentação cria custos excessivos para os usuários e faz aumentar os custos 
de transação.
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Alteração 149
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As sociedades de gestão coletiva não devem dispor de poderes para limitar a «reutilização» 
de informação, um direito humano importante e fundamental.

Alteração 150
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

suficientemente fundamentadas, as 
sociedades devem assegurar que os dados 
ou as informações são corrigidas sem 
demora injustificada.

Or. en

Justificação

Os usuários, neste caso, tipicamente, os prestadores de serviços de música em linha, têm um 
interesse legítimo em que as informações prestadas pelo organismo de gestão coletiva sejam 
de qualidade. Por conseguinte, devem ser também ter o direito a opor-se.

Alteração 151
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As sociedades de gestão coletiva devem 
acompanhar a utilização dos direitos sobre 
as obras musicais em linha que 
representam, no todo ou em parte, pelos 
prestadores de serviços de música em linha 
aos quais tenham concedido licenças 
multiterritoriais relativas a esses direitos.

1. As sociedades de gestão coletiva devem 
acordar com os prestadores de serviços de 
música em linha a concessão de 
informações relativas à utilização dos 
direitos sobre as obras musicais em linha 
que representam, no todo ou em parte, 
pelos prestadores de serviços de música em 
linha aos quais tenham concedido licenças 
multiterritoriais relativas a esses direitos.

Or. en

Justificação

O termo «acompanhar» pode ser interpretado como acompanhamento técnico, o que não é 
adequado para alguns serviços em linha.

Alteração 152
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2
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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. Os organismos 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. 
Os organismos de gestão coletiva 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. Os 
organismos de gestão coletiva podem 
recusar as informações comunicadas pelos 
usuários num formato exclusivo se os 
organismos possibilitarem a comunicação 
de informações num formato normalizado 
para a indústria para o intercâmbio 
eletrónico de dados.

Or. en

Justificação

Em conformidade com os considerandos 18 e 27 e com o artigo 15.º-A. Esta alteração é 
consentânea com o projeto de parecer da comissão IMCO.

Alteração 153
Amelia Andersdotter

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 
estabelecer um procedimento de 
cooperação com outras sociedades de 
gestão coletiva, com vista a garantir que é 
emitida uma única fatura conjunta aos 
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prestadores de serviços de música em 
linha, conforme prevê o artigo 15.º-A.

Or. en

Justificação

Em conformidade com os considerandos 18 e 27 e com o artigo 15.º-A. Esta alteração é 
consentânea com o projeto de parecer da comissão IMCO.

Alteração 154
Amelia Andersdotter

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. Os organismos 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

Justificação

Todas as entidades competentes que recorram à dupla faturação devem ser abrangidas.

Alteração 155
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve avaliar e apresentar 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a necessidade de regras 
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específicas para o setor, com vista à 
aplicação do artigo 101.º, n.º3, do TFUE, 
que diz respeito aos acordos de 
representação, às reservas de direitos em 
linha, à partilha de informações, bem 
como a outras formas de cooperação 
entre sociedades de gestão coletiva, com o 
objetivo de conceder e administrar 
licenças de repertórios múltiplos e 
multiterritoriais e/ou de estabelecer 
tarifas uniformes ou de comum acordo e 
condições para estas licenças.

Or. en

Justificação

A cooperação entre os organismos de gestão coletiva deve ser incentivada, o que também 
requer segurança jurídica no que diz respeito às regras de concorrência aplicáveis. O risco 
de enfrentar investigações antitrust devido à cooperação é significativo e deve, por 
conseguinte, ser clarificado. 

Alteração 156
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

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

A comissão de gestão pelo serviço prestado 
pelo organismo de gestão coletiva
requerido ao organismo requerente não 
deve exceder os custos em que o 
organismo de gestão coletiva requerido
incorreu na gestão do repertório do 
organismo de gestão coletiva requerente e 
uma margem de lucro razoável 
economicamente viável para todas as 
partes envolvidas.

Or. en

Justificação

Numa situação de concorrência e na presença de organismos de gestão coletiva de diferentes 
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dimensões, repertórios e com diferentes custos fixos por membro, deve ser atribuída uma 
especial atenção às margens de lucro nas transações entre os organismos. 

Alteração 157
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

O organismo de gestão coletiva requerido 
deve, nos seus contactos com os usuários, 
licenciar o repertório do organismo de 
gestão coletiva requerente em condições 
semelhantes às do seu próprio repertório e 
não deve excluir do repertório licenciado 
o repertório desse organismo sem o seu 
consentimento.

Or. en

Justificação

A alteração é idêntica à alteração 25 do relator, mas altera a posição da alteração e 
preserva ao mesmo tempo a proposta inicial da Comissão para o artigo 29.º, n.º 3. O 
presente artigo e alteração proposta salienta que os repertórios dos pequenos e médios 
organismos de gestão coletiva devem ser suficientemente protegidos para contribuírem em 
pleno para o desenvolvimento e promoção da diversidade cultural na Europa e beneficiariam 
de igualdade de tratamento no que diz respeito ao licenciamento das músicas em linha 
transfronteiras na Europa.

Alteração 158
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º Suprimido
Derrogação relativa aos direitos de 
música em linha necessários para 
utilização em programas de rádio e de 
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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 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

Justificação

Transferido para o artigo 2.º (âmbito de aplicação).

Alteração 159
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 33 – parágrafo 1

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 

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 
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linha produzido pela entidade emissora que 
seja acessório à emissão inicial do seu 
programa de rádio ou de televisão.

qualquer material em linha produzido pela 
entidade emissora que seja acessório à 
emissão inicial do seu programa de rádio 
ou de televisão.

Or. en

Justificação

Para uma maior clareza e conformidade com o considerando 35, esta exceção deve incluir as 
antestreias de uma entidade emissora. Esta alteração é consentânea com o projeto de parecer 
da comissão IMCO.

Alteração 160
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 35 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 161
Amelia Andersdotter

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 independente e imparcial.

Or. en
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Justificação

A forma como as tarifas são calculadas constitui uma causa frequente de litígios, o que faz 
com que seja útil explicitar que a resolução de litígios abrange também o cálculo das tarifas. 
O direito de também recorrer aos tribunais é previsto no n.º 2 e não é necessário repeti-lo.

Alteração 162
Eija-Riitta Korhola

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 
e qualquer recusa de concessão de uma 
licença ou de cumprimento das suas 
condições podem ser submetidos a um 
tribunal e, se adequado, a uma entidade de 
resolução de litígios independente e 
imparcial. Os Estados-Membros devem 
garantir que estes organismos de 
resolução de litígios são especializados em 
matéria de propriedade intelectual e que 
as suas decisões são tomadas com base 
nos critérios definidos no artigo 15.º, 
n.º 2.

Or. en

Alteração 163
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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.
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Or. en

Justificação

Para assegurar a igualdade de condições de concorrência na resolução de conflitos por parte 
de intervenientes mais pequenos. Esta alteração é consentânea com o projeto de parecer da 
comissão IMCO.

Alteração 164
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem garantir 
que, sempre que os usuários recorram à 
resolução de litígios ao abrigo do presente 
artigo, têm a obrigação de pagar ao 
organismo de gestão coletiva, enquanto o 
processo estiver pendente:
a) A tarifa aplicável preestabelecida para 
este fim, se existir.
b) Um pagamento mensal provisório não 
prejudicial, determinado pelo organismo 
de resolução de litígios, caso não haja 
uma tarifa preestabelecida para este fim.

Or. en

Alteração 165
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os organismos de gestão 
coletiva ou os usuários, consoante os 
casos, devem pagar a diferença entre os 
pagamentos efetuados e a nova tarifa 
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definida pelo organismo competente no 
prazo de 30 dias após a tomada de decisão 
por parte deste organismo.

Or. en

Alteração 166
Amelia Andersdotter

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

Justificação

Os litígios entre os organismos de gestão de direitos coletivos sobre a capacidade de 
transparência processual e de repertório devem ser sujeitos à resolução de litígios. Esta 
alteração é consentânea com o projeto de parecer da comissão IMCO.

Alteração 167
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
as respetivas autoridades competentes 
possam adotar sanções e medidas 
administrativas adequadas sempre que as 
disposições nacionais adotadas na 
transposição da presente diretiva não 
tenham sido cumpridas e garantir que são 
aplicadas. As sanções e medidas devem ser 
efetivas, proporcionadas e dissuasoras.

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as autoridades competentes têm o 
poder de impor sanções adequadas aos 
organismos de gestão coletiva e de tomar 
medidas adequadas sempre que as 
disposições legislativas nacionais adotadas 
na transposição da presente diretiva não 
tenham sido cumpridas. Estas sanções e 
medidas devem ser efetivas e 
proporcionadas.
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Or. en

Alteração 168
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
as respetivas autoridades competentes 
possam adotar sanções e medidas 
administrativas adequadas sempre que as 
disposições nacionais adotadas na 
transposição da presente diretiva não 
tenham sido cumpridas e garantir que são 
aplicadas. As sanções e medidas devem ser 
efetivas, proporcionadas e dissuasoras.

1. Os Estados-Membros devem designar 
ou criar autoridades competentes que 
acompanhem continuamente os 
organismos de gestão coletiva 
estabelecidos no seu território. Os 
Estados-Membros devem garantir que as 
respetivas autoridades competentes 
imponham sanções e medidas 
administrativas adequadas sempre que as 
disposições nacionais adotadas na 
transposição da presente diretiva não 
tenham sido cumpridas e garantir que são 
aplicadas. As sanções e medidas devem ser 
efetivas, proporcionadas e dissuasoras.

Or. en

Justificação

Estados-Membros devem intervir, caso as autoridades competentes não tenham sido 
previamente designadas ou criadas. Esta alteração é consentânea com o projeto de parecer 
da comissão CULT.

Alteração 169
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes referidas 
no artigo 39.º acompanham de forma 
contínua o cumprimento dos requisitos 

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

estabelecidos no título III da presente 
diretiva pelas sociedades de gestão coletiva 
que operam no seu território ao 
concederem licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais.

Or. en

Justificação

O artigo deve ser coerente com as alterações ao artigo 2.º.


