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Amendamentul 27
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 28
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 29
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă își au sediul în Uniune, 
societățile de gestiune colectivă trebuie să 

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

Or. en

Justificare

Chestiunea legată de aplicabilitatea Directivei privind serviciile pare a fi neclară. Cu toate 
acestea, indiferent dacă aceasta este aplicabilă sau nu, un considerent nu va schimba 
situația, deoarece nu este obligatoriu din punct de vedere juridic. Ori actul legislativ este 
clarificat în mod corespunzător de legiuitor, ori se solicită CEJ să dea o hotărâre. 
Considerentul este însă redundant.

Amendamentul 30
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

că derogarea de la principiul libertății de 
prestare a serviciilor transfrontaliere fără 
restricții nejustificate acordată la articolul 
17 alineatul (11) din directiva respectivă 
pentru drepturile de proprietate 
intelectuală se referă la drepturi în sine 
(existența dreptului, domeniul de aplicare 
și excepțiile, durata etc.), nu la serviciile 
legate de gestionarea acestor drepturi, 
precum cele prestate de organizațiile de 
gestionare colectivă. Aceasta implică 
necesitatea ca organizațiile de gestionare
colectivă să fie libere să presteze servicii 
transfrontaliere, să reprezinte titulari de 
drepturi rezidenți sau stabiliți în alte state 
membre sau să acorde licențe utilizatorilor 
rezidenți sau stabiliți în alte state membre.

Or. en

Justificare

Clarificare a legăturii cu Directiva privind serviciile. Această completare reflectă 
interpretarea Comisiei privind derogarea acordată pentru drepturile de proprietate 
intelectuală astfel cum se explică în „Manualul referitor la punerea în aplicare a Directivei 
privind serviciile”, elaborat de Direcția Generală Piața Internă și Servicii din cadrul 
Comisiei (2007), p. 42.

Amendamentul 31
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

membre. Aceasta implică necesitatea ca 
societățile de gestiune colectivă să poată să 
presteze servicii transfrontaliere, să 
reprezinte titulari de drepturi rezidenți sau 
stabiliți în alte state membre sau să acorde 
licențe utilizatorilor rezidenți sau stabiliți 
în alte state membre.

Or. en

Amendamentul 32
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 33
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Ineficiențele și problemele legate de transparență se referă și la prestatorii independenți de 
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servicii de gestionare a drepturilor care gestionează aceste drepturi în condiții comerciale. 
Și, în cele din urmă, consumatorii suportă o mare parte din costurile ineficiențelor de pe 
piețele pentru produsele de creație.

Amendamentul 34
Krišjānis Kariņš

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. lv
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Amendamentul 35
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă trebuie să vizeze 
coordonarea normelor naționale 
referitoare la accesul la activitatea de 
gestionare a drepturilor de autor și a 
drepturilor conexe de către societățile de 
gestiune colectivă, la modurile de 
guvernanță și la cadrul de supraveghere 
al acestora și se bazează, de asemenea, pe 
articolul 53 alineatul (1) din tratat. În 
plus, deoarece este vorba de un sector 
care oferă servicii în întreaga Uniune, 
prezenta directivă se bazează și pe 
articolul 62 din tratat.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest considerent urmează a fi înlocuit de considerentele noi (7a) și (7b).

Amendamentul 36
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispozițiilor cu privire la modalitățile de 
gestionare a drepturilor de către 
organizațiile de gestionare colectivă, cum 
ar fi licențele colective extinse, 
gestionarea colectivă obligatorie și 
prezumțiile legale de reprezentare sau de 
transfer al drepturilor.

Or. en
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Justificare

Trebuie să se asigure faptul că dispozițiile directivei nu afectează funcționarea mecanismelor 
de acordare a licențelor care au la bază operațiunile legale enumerate. Prin urmare, toate 
activitățile desfășurate de organizațiile de gestionare colectivă, inclusiv cele care au la bază 
operațiunile legale menționate anterior, intră în domeniul de aplicare al directivei. Acest 
aspect este subliniat în plus de faptul că se face referire la organizațiile de gestionare 
colectivă.

Amendamentul 37
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Prezenta directivă nu aduce atingere 
formei juridice alese în mod tradițional de 
statele membre în ceea ce privește 
funcționarea organizațiilor de gestionare 
colectivă. Statele membre nu ar trebui să 
fie obligate să schimbe forma juridică a 
acestor organizații. Dispozițiile directivei 
nu aduc atingere nici libertății de asociere 
a titularilor drepturilor, nici dreptului 
acestora de a se organiza.

Or. en

Justificare

Este absolut necesar ca directiva să nu aibă un efect negativ asupra modurilor tradiționale de 
guvernanță și a funcționării practicilor interne ale organizațiilor de gestionare colectivă care 
au la bază dreptul național în vigoare. Acest obiectiv a fost susținut la nivel general de multe 
părți interesate, inclusiv de Comisia Europeană.

Amendamentul 38
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 7 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7c) Titlurile I, II și IV din prezenta 
directivă se aplică în cazul tuturor 
societăților de gestiune colectivă cu sediul 
în Uniune. Statele membre pot extinde 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
în ceea ce privește titlul I, titlul II 
capitolele 2-5 și titlul IV cu excepția 
articolelor 36 și 40 la societățile de 
gestiune colectivă din afara UE care 
acordă licențe pentru utilizarea 
drepturilor pe teritoriul lor.

Or. en

Justificare

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).

Amendamentul 39
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 7 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7d) În prezenta directivă, organizațiile de 
gestionare colectivă includ organizațiile 
nonprofit autorizate de cel puțin doi 
titulari de drepturi să le gestioneze 
drepturile de autor și drepturile conexe ca 
principala lor activitate și care sunt 
deținute sau controlate direct sau indirect 
de titulari de drepturi. Societățile care 
sunt implicate în producerea de conținut 
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sau în acordarea de licențe pentru 
drepturi în scopuri comerciale ca parte a 
activității lor obișnuite (precum editorii de 
muzică, editurile sau producătorii de 
muzică) nu fac obiectul prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 40
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Libertatea de a presta și de a beneficia 
de servicii de gestiune colectivă
transfrontaliere implică posibilitatea ca 
titularii de drepturi să aleagă în mod liber
societatea de gestiune colectivă care să le 
gestioneze drepturile, cum ar fi drepturile 
de interpretare în public sau de 
radiodifuziune, sau categoriile de drepturi, 
cum ar fi comunicarea interactivă cu 
publicul, cu condiția ca societatea de 
gestiune colectivă să gestioneze deja astfel 
de drepturi sau categorii de drepturi.
Aceasta implică posibilitatea ca titularii de 
drepturi să își poată retrage cu ușurință 
drepturile sau categoriile de drepturi dintr-
o societate de gestiune colectivă și să le 
încredințeze sau să le transfere integral sau 

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

le încredințeze sau să le transfere integral 
sau parțial unei alte organizații de 
gestionare colectivă sau unei alte entități, 
indiferent de statul membru de rezidență 
sau de naționalitatea organizației de 
gestionare colectivă sau a titularului de 
drepturi. Organizațiile de gestionare
colectivă care gestionează diverse tipuri de 
opere și alte obiecte protejate, cum ar fi 
opere literare, muzicale sau fotografice, ar 
trebui să le acorde, de asemenea, această 
flexibilitate titularilor de drepturi în ceea ce 
privește gestionarea diverselor tipuri de 
opere și a altor obiecte protejate.
Organizațiile de gestionare colectivă ar 
trebui să informeze titularii de drepturi în 
privința acestei alegeri și să le permită 
acestora să o exercite cât mai ușor cu 
putință. În fine, prezenta directivă nu 
trebuie să aducă atingere posibilității 
titularilor de drepturi de a-și gestiona 
drepturile individual, inclusiv pentru 
utilizări necomerciale.

Or. en

Amendamentul 41
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Libertatea de a presta și de a beneficia 
de servicii de gestiune colectivă 
transfrontaliere implică posibilitatea ca 
titularii de drepturi să aleagă în mod liber 
societatea de gestiune colectivă care să le 
gestioneze drepturile, cum ar fi drepturile 
de interpretare în public sau de 
radiodifuziune, sau categoriile de drepturi, 
cum ar fi comunicarea interactivă cu 
publicul, cu condiția ca societatea de 
gestiune colectivă să gestioneze deja astfel 
de drepturi sau categorii de drepturi.

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

Aceasta implică posibilitatea ca titularii de 
drepturi să își poată retrage cu ușurință 
drepturile sau categoriile de drepturi 
dintr-o societate de gestiune colectivă și să 
le încredințeze sau să le transfere integral 
sau parțial unei alte societăți de gestiune 
colectivă sau unei alte entități, indiferent de 
statul membru de rezidență sau de 
naționalitatea societății de gestiune 
colectivă sau a deținătorului de drepturi.
Societățile de gestiune colectivă care 
gestionează diverse tipuri de opere și alte 
obiecte protejate, cum ar fi operele literare, 
muzicale sau fotografice, trebuie să le 
acorde, de asemenea, această flexibilitate 
titularilor de drepturi în ceea ce privește 
gestionarea operelor, a diverselor tipuri de 
opere și a altor obiecte protejate.
Societățile de gestiune colectivă trebuie să 
informeze titularii de drepturi în privința 
acestei alegeri și să le permită acestora să o 
exercite cât mai ușor cu putință. În fine, 
prezenta directivă nu trebuie să aducă 
atingere posibilității titularilor de drepturi 
de a-și gestiona drepturile individual, 
inclusiv pentru utilizări necomerciale sau 
pentru introducerea în domeniul public.

Or. en

Justificare

Titularii de drepturi ar trebui să aibă dreptul de a decide în mod liber cu privire la drepturile 
pentru operele lor, inclusiv dreptul de a introduce operele în domeniul public.

Amendamentul 42
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Întrucât prin exercitarea individuală 
a drepturilor economice exclusive, cum 
este adesea cazul în sectorul 
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audiovizualului, se respectă și obiectivele 
legate de piața internă și se reduce 
posibilitatea de fragmentare, prin 
consolidarea drepturilor de exploatare ale 
producătorilor.

Or. en

Amendamentul 43
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Ar trebui încurajată participarea favorabilă incluziunii și eficientă a membrilor. [Conform 
proiectului de aviz al Comisiei CULT.]

Amendamentul 44
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Membrii trebuie să aibă dreptul de a 
lua parte la monitorizarea gestionării

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

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

Or. en

Amendamentul 45
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Membrii ar trebui să aibă dreptul de a 
lua parte la monitorizarea gestionării
organizațiilor de gestionare colectivă. În 
acest scop, organizațiile de gestionare
colectivă ar trebui să înființeze o funcție de 
supraveghere, potrivit structurii lor 
organizatorice, și să permită reprezentarea 
membrilor, care reprezintă diferite 
categorii de titulari de drepturi, în 
organismul care exercită această funcție.



PE510.534v02-00 18/98 AM\936984RO.doc

RO

organizării unei astfel de funcții de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

Excluderea micilor organizații de gestionare colectivă de la înființarea unei funcții de 
supraveghere contravine obiectivului directivei. Chiar și societățile și organizațiile mici au 
nevoie în mod normal de o conducere. Diferitele categorii de membri trebuie să fie 
reprezentate în mod corespunzător. În plus, acest considerent ar trebui să respecte revizuirile 
articolului 8 alineatul (3) și articolului 20 alineatul (5). [Conform proiectelor de aviz ale 
Comisiilor CULT și IMCO].

Amendamentul 46
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Societățile de gestiune colectivă 
colectează, gestionează și distribuie 
venituri provenite din exploatarea 
drepturilor încredințate acestora de către 
titularii de drepturi. Aceste venituri sunt 
datorate, în ultimă instanță, titularilor de 
drepturi, care pot fi membri ai respectivei 
societăți sau ai altei societăți. Prin urmare, 
este important ca societățile de gestiune
colectivă să depună toate eforturile pentru 
colectarea, gestionarea și distribuția 
respectivelor venituri. Distribuția exactă 
este posibilă numai în cazurile în care
societățile de gestiune colectivă țin 
evidențe adecvate privind membrii, 
licențele și utilizarea operelor și a altor 
obiecte protejate. Dacă este cazul, datele
trebuie să fie de asemenea furnizate de 
titularii de drepturi și de utilizatori și 
verificate de societățile de gestiune
colectivă. Sumele colectate și datorate 
titularilor de drepturi trebuie gestionate 
separat de orice active proprii ale societății 
de gestiune colectivă și, în cazul în care 

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

în cazul în care sunt investite până la 
distribuirea acestora către titularii de 
drepturi, acest lucru ar trebui să se 
realizeze în conformitate cu politica 
investițională decisă de adunarea generală 
a organizației de gestionare colectivă. În 
vederea păstrării unui nivel ridicat de 
protecție a drepturilor titularilor de drepturi 
și pentru a garanta că toate veniturile care 
pot proveni din exploatarea drepturilor 
acestora se acumulează în beneficiul 
titularilor de drepturi, investițiile efectuate 
și deținute de organizația de gestionare
colectivă ar trebui gestionate în 
conformitate cu criterii care să oblige
organizația de gestionare colectivă să 
acționeze cu prudență, permițând, în 
același timp, acesteia să decidă în privința 
celei mai sigure și eficiente politici 
investiționale. Acest lucru ar trebui să 
permită organizației de gestionare
colectivă să opteze pentru o alocare a 
activelor sigură și profitabilă, care să evite 
expunerea la risc corespunzătoare oricăror 
venituri provenite din drepturi care au fost 
investite și care nu aduce atingere în mod 
necorespunzător oricăror venituri provenite 
din drepturi datorate titularilor de drepturi.
În plus, pentru a garanta că sumele datorate 
titularilor de drepturi sunt distribuite în 
mod adecvat și eficace, este necesar să se 
impună organizațiilor de gestionare
colectivă obligația de a întreprinde măsuri 
adecvate și de bună credință pentru 
identificarea și localizarea titularilor de 
drepturi în cauză. Este, de asemenea, 
oportun să se prevadă aprobarea de către 
membrii organizațiilor de gestionare
colectivă a normelor de reglementare a 
oricărei situații în care, din cauză că 
titularii de drepturi nu au fost identificați 
sau localizați, sumele colectate nu pot fi 
distribuite.

Or. en
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Justificare

Pentru a împiedica apariția unor riscuri inutile pentru veniturile care le revin titularilor de 
drepturi, organizațiile de gestionare colectivă ar trebui să aplice o strategie de investiții 
sigură și cu riscuri reduse. [Conform proiectului de aviz al Comisiei IMCO.]

Amendamentul 47
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În cazul în care sumele datorate 
titularilor de drepturi nu pot fi distribuite 
deoarece organizația de gestionare 
colectivă nu a identificat și localizat 
titularii de drepturi, organizațiile de 
gestionare colectivă nu ar fi stimulate să 
depună toate eforturile pentru a localiza 
titularii de drepturi corespunzători în 
cazul în care ar putea păstra și utiliza 
pentru alte scopuri sumele respective. 
Având în vedere faptul că statele membre 
sunt cele care răspund în primul rând de 
politica în domeniul cultural, este oportun 
ca sumele care nu pot fi distribuite să fie 
depuse într-un fund înființat și gestionat 
în acest scop de statul membru în care au 
fost colectate sumele în cauză. Din acest 
fond se plătesc apoi sumele solicitate de 
titularii de drepturi care apar ulterior. În 
plus, fiecare stat membru va decide cum 
se folosesc sumele din acest fond pentru 
scopuri conexe, cum ar fi plătirea 
titularilor de drepturi care apar ulterior în 
conformitate cu Directiva 2012/28/UE 
privind anumite utilizări permise ale 
operelor orfane, digitalizarea și 
restaurarea patrimoniului nostru cultural 
și promovarea diversității culturale.

Or. en
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Justificare

Dacă se va permite organizațiilor de gestionare colectivă să păstreze banii care nu pot fi 
distribuiți, acestea nu vor fi stimulate să caute cu adevărat în mod aprofundat titularii de 
drepturi. În plus, o soluție care implică înființarea unui fond permite coordonarea prezentei 
directive cu Directiva privind lucrările orfane. Un fond gestionat la nivelul statelor membre 
poate fi avantajos și în ceea ce privește promovarea diversității culturale. A se vedea și 
amendamentul la articolul 12 alineatul (2).

Amendamentul 48
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Ar trebui să reflecte textul jurisprudenței Curții de Justiție, și anume cauza C-52/07, Kanal 5 
și TV4/STIM. În calitate de furnizori de servicii care constituie un monopol, organizațiile de 
gestionare colectivă beneficiază de puține stimulente pentru a nu suprataxa.

Amendamentul 49
Amelia Andersdotter
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Propunere de directivă
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Dubla facturare a utilizatorilor drepturilor de autor reprezintă o problemă care reapare și 
care este răspândită la scară largă. Conform evaluării de impact realizate de Comisie, 
10-30% din redevențele care sunt facturate utilizatorilor pot face obiectul unei duble 
facturări. [Conform proiectului de aviz al Comisiei IMCO.]

Amendamentul 50
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a se asigura că titularii de 
drepturi sunt în măsură să monitorizeze 
performanțele societăților lor de gestiune 
colectivă și să compare aceste performanțe 
între societăți, societățile de gestiune 
colectivă trebuie să publice un raport anual 
de transparență, care să conțină informații 
financiare auditate comparabile specifice 

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

activităților societăților de gestiune 
colectivă. Societățile de gestiune colectivă 
trebuie, de asemenea, să facă public un 
raport anual special privind utilizarea 
sumelor dedicate serviciilor sociale, 
culturale și educaționale.

Or. en

Justificare

Excluderea micilor organizații de gestionare colectivă de la obligațiile de raportare 
contravine obiectivului directivei. În plus, acest considerent ar trebui să respecte revizuirile 
articolului 8 alineatul (3) și articolului 20 alineatul (5). [Conform proiectului de aviz al 
Comisiei IMCO.]

Amendamentul 51
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Prezenta directivă nu aduce 
atingere dispozițiilor din statele membre 
cu privire la modalitățile de gestionare a 
drepturilor, cum ar fi licențele colective 
extinse, gestionarea colectivă obligatorie 
și prezumțiile legale de reprezentare sau 
de transfer, cu condiția ca aceste dispoziții 
să fie compatibile cu dreptul Uniunii și cu 
obligațiile internaționale ale Uniunii și 
ale statelor membre. În cazul gestionării 
colective obligatorii pentru toate operele 
dintr-o categorie relevantă de drepturi sau 
cu un anumit tip de conținut, obligația de 



PE510.534v02-00 24/98 AM\936984RO.doc

RO

a publica repertoriul nu este necesară în 
cazul în care există un singur mandat 
activ.

Or. en

Amendamentul 52
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

colectivă să îi reprezinte repertoriul la nivel 
multiteritorial în cazul în care cea dintâi 
societate nu poate îndeplini singură această 
cerință. Societatea căreia i se adresează 
solicitarea trebuie să aibă obligația de a 
accepta mandatul de reprezentare al 
societății care formulează solicitarea, cu 
condiția ca cea dintâi societate să agrege 
repertorii și să ofere sau să acorde licențe 
multiteritoriale, fără a abuza de puterea sa 
de piață. Dezvoltarea serviciilor muzicale 
online legale la nivelul Uniunii ar trebui, 
de asemenea, să contribuie la o scădere a 
numărului cazurilor de copiere 
neautorizată a muzicii.

Or. en

Justificare

Eficiența organizațiilor de gestionare colectivă depinde de controlul asupra efectelor 
anticoncurențiale. Formulare îmbunătățită. [Conform proiectului de aviz al Comisiei IMCO.]

Amendamentul 53
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 54
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Tehnologia digitală permite 
monitorizarea automată de către societățile 
de gestiune colectivă a utilizării de către 

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

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

Or. en

Justificare

Costurile de tranzacționare ridicate, precum facturile complicate și multiple, reprezintă un 
obstacol major pe piața europeană de acordare a licențelor pentru drepturi de autor. 
[Conform proiectului de aviz al Comisiei IMCO.]

Amendamentul 55
Ivo Belet
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Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(35) Organizațiile de radiodifuziune se 
bazează în general pe o licență-umbrelă
acordată de o societate de gestiune 
colectivă locală pentru drepturile asupra 
repertoriului mondial de opere muzicale 
pentru a pune la dispoziția publicului
propriile programe de televiziune și de 
radio și serviciile legate de transmisiunile 
acestora, cum ar fi materialele care 
completează, îmbogățesc sau extind în alt 
fel ofertele de programe ale societății de 
radiodifuziune care emite programele 
respective. Aceste licențe-umbrelă 
acordate societăților de radiodifuziune
răspund unei nevoi reale și sunt testate și 
acceptate la nivel general de titularii de 
drepturi, de societățile de radiodifuziune 
și de societățile de gestiune colectivă. Prin 
urmare, în prezenta directivă ar trebui să 
se păstreze această practică încetățenită
pentru a evita aplicarea unor norme 
diferite cu privire la acordarea de licențe
pentru serviciile offline și online ale 
societăților de radiodifuziune. Din acest 
motiv, este necesar să se acorde o derogare 
de la aplicarea titlului III pentru
societățile de gestiune colectivă atunci 
când acordă societăților de radiodifuziune 
licențe pentru serviciile online care au
legătură cu serviciile lor de 
radiodifuziune offline. Această derogare 
nu ar trebui să se aplice astfel încât să 
conducă la denaturarea concurenței cu alte 
servicii care oferă consumatorilor acces la 
opere muzicale sau audiovizuale 
individuale online și nu ar trebui să 
conducă la practici restrictive, cum ar fi 
împărțirea pieței sau a clienților, și ar 
trebui să respecte în continuare dreptul 
național și pe cel al UE, în special 
articolul 101 sau 102 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.
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Or. en

Justificare

Societățile de radiodifuziune includ în serviciile lor online nu numai programe de 
radiodifuziune sau părți ale acestora, ci și alte materiale legate de programe furnizate sub 
supravegherea editorială a societății de radiodifuziune respective și sub răspunderea 
acesteia, care au în mod normal o legătură cu activitățile offline ale societății de 
radiodifuziune. Întrucât conținutul și anvergura materialelor respective vor face obiectul 
unor acorduri contractuale între societățile de radiodifuziune și titularii de drepturi muzicale 
sau societățile de gestiune colectivă în cauză, acestea nu ar trebui stabilite în avans în 
prezenta directivă.

Amendamentul 56
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Este necesar să se asigure executarea 
efectivă a dispozițiilor de drept intern 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă. Societățile de gestiune colectivă 
trebuie să le ofere membrilor lor proceduri 
specifice pentru tratarea plângerilor și 
soluționarea litigiilor. Aceste proceduri 
trebuie să fie, de asemenea, puse la 
dispoziția altor titulari de drepturi 
reprezentați de societatea de gestiune 
colectivă. Este, de asemenea, oportun să se 
garanteze că statele membre dispun de 
organisme de soluționare a litigiilor 
independente, imparțiale și eficace, 
capabile să soluționeze litigiile comerciale 
dintre societățile de gestiune colectivă și 
utilizatori referitoare la condițiile de 
acordare a licențelor existente sau propuse, 
precum și la situațiile în care se refuză 
acordarea unei licențe. În plus, eficacitatea 
normelor privind acordarea de licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra operelor muzicale ar putea fi 
afectată dacă litigiile dintre societățile de 
gestiune colectivă și părțile cu care acestea 

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

interacționează nu sunt soluționate rapid și 
eficient de către organisme independente și 
imparțiale. Drept urmare, este oportun să 
se prevadă, fără a se aduce atingere 
dreptului de a se adresa unei instanțe, o 
procedură ușor accesibilă, eficientă și 
imparțială pentru soluționarea 
extrajudiciară a conflictelor dintre 
societățile de gestiune colectivă, pe de o 
parte, și prestatorii de servicii muzicale 
online, titularii de drepturi sau alte societăți 
de gestiune colectivă, pe de alta. 
Organismele de soluționare a litigiilor ar 
trebui să aibă cunoștințe deosebite în 
materie de proprietate intelectuală, iar 
deciziile lor ar trebui să se bazeze pe 
standarde și criterii obiective, cum ar fi 
„valoarea comercială justă”, criteriu 
stabilit de Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene. Pentru a asigura efectuarea 
plăților, utilizatorii ar trebui să aibă 
obligația de a face plăți către organizațiile 
de gestionare colectivă în timpul 
procesului, conform tarifelor în vigoare, 
aceste tarife existând sau fiind calculate 
pe baza unei hotărâri provizorii a unei 
instanțe în cazul în care nu s-a stabilit un 
tarif aplicabil.

Or. en

Justificare

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 
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.
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Amendamentul 57
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) În plus, statele membre ar trebui să 
stabilească proceduri adecvate prin 
intermediul cărora să se poată formula 
reclamații împotriva societăților de 
gestiune colectivă care nu se conformează 
dispozițiilor legale și prin care să se asigure 
impunerea, dacă este cazul, a unor 
sancțiuni adecvate, eficace, proporționale 
și disuasive. Statele membre trebuie să 
determine autoritățile responsabile pentru 
administrarea procedurilor de plângere și a 
sancțiunilor. Pentru a se garanta 
respectarea cerințelor privind acordarea de 
licențe multiteritoriale, trebuie stabilite 
dispoziții specifice referitoare la 
monitorizarea implementării acestora.
Autoritățile competente din statele membre 
și Comisia Europeană trebuie să coopereze 
între ele în acest scop.

(37) În plus, statele membre ar trebui să 
stabilească proceduri adecvate prin 
intermediul cărora să se poată formula 
reclamații împotriva organizațiilor de 
gestionare colectivă care nu se 
conformează dispozițiilor legale și prin 
care să se asigure impunerea, dacă este 
cazul, a unor sancțiuni sau măsuri
adecvate, eficace, proporționale și 
disuasive. Statele membre ar trebui să 
determine autoritățile responsabile pentru 
administrarea procedurilor de plângere și a 
sancțiunilor. Pentru a se garanta 
respectarea cerințelor privind acordarea de 
licențe multiteritoriale, ar trebui stabilite 
dispoziții specifice referitoare la 
monitorizarea implementării acestora.
Autoritățile competente din statele membre 
și Comisia Europeană ar trebui să 
coopereze între ele în acest scop.

Or. en

Justificare

Clarificare a opțiunilor pe care le au statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a 
dispozițiilor. [Conform proiectului de aviz al Comisiei CULT.]

Amendamentul 58
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Considerentul 43
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 59
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 60
Britta Thomsen
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 61
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, titlul III nu se aplică în 
cazul în care societățile de gestiune 
colectivă acordă licențe pentru astfel de 
opere muzicale, respectând dreptul 
național și pe cel comunitar, societăților 
de radiodifuziune pentru servicii online 
care au legătură cu serviciile lor de 
radiodifuziune offline.

Or. en

Justificare

Fostul articol 33 - Societățile de radiodifuziune includ în serviciile lor online nu numai 
programe de radiodifuziune sau părți ale acestora, ci și alte materiale legate de programe 
furnizate sub supravegherea editorială a societății de radiodifuziune respective și sub 
răspunderea acesteia, care au în mod normal o legătură cu activitățile offline ale societății de 
radiodifuziune. Întrucât conținutul și anvergura materialelor respective vor face obiectul 
unor acorduri contractuale între societățile de radiodifuziune și titularii de drepturi muzicale 
sau societățile de gestiune colectivă în cauză, acestea nu ar trebui stabilite în avans în 
prezenta directivă.

Amendamentul 62
Britta Thomsen
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) „societate de gestiune colectivă” 
înseamnă orice organizație autorizată prin 
lege sau prin atribuire, licență sau alt tip de 
înțelegere contractuală, de către cel puțin 
doi titulari de drepturi, să gestioneze 
drepturile de autor sau drepturile conexe, 
având drept unic sau principal scop această 
activitate și care este deținută sau 
controlată de membrii săi; pentru ca 
gestionarea de drepturi să fie considerată 
unicul sau principalul scop al unei 
organizații, în statutul organizației trebuie 
să se stipuleze că obiectul de activitate al 
acesteia este colectarea veniturilor 
provenite din drepturi în cazul în care 
dreptul de autor respectiv este exploatat la 
scară largă. De asemenea, numărul 
angajaților implicați în gestionarea de 
drepturi trebuie să reprezinte majoritatea 
angajaților organizației respective.

Or. en

Amendamentul 63
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) „organizație de gestionare colectivă” 
înseamnă orice organizație autorizată prin 
lege sau prin atribuire, licență sau alt tip de 
înțelegere contractuală, de către un număr 
semnificativ de titulari de drepturi, să 
gestioneze drepturile de autor sau 
drepturile conexe, având drept unic sau 
principal scop această activitate și care este 
deținută sau controlată de membrii săi;
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Or. en

Amendamentul 64
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) „societate de gestiune colectivă” 
înseamnă orice organizație autorizată prin 
lege sau prin atribuire, licență sau alt tip de 
înțelegere contractuală, de către cel puțin 
doi titulari de drepturi sau cel puțin două 
societăți de gestionare colectivă, să 
gestioneze drepturile de autor sau 
drepturile conexe, având drept unic sau 
principal scop această activitate și care este 
deținută sau controlată de membrii săi și 
care acționează exclusiv în interesul 
membrilor săi și prin respectarea 
obligației sale fiduciare față de aceștia;

Or. en

Justificare

Clarificare cu privire la definiția societăților de gestionare colectivă.

Amendamentul 65
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) „organizație de gestionare colectivă” 
înseamnă orice organizație nonprofit
autorizată prin lege sau prin atribuire, 
licență sau alt tip de înțelegere 
contractuală, de către cel puțin doi titulari
de drepturi, să gestioneze drepturile de 
autor sau drepturile conexe, având drept 



PE510.534v02-00 36/98 AM\936984RO.doc

RO

activitate și care este deținută sau 
controlată de membrii săi;

unic sau principal scop această activitate și 
care este deținută sau controlată direct sau 
indirect de titularii săi de drepturi;

Or. en

Amendamentul 66
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „operator comercial” înseamnă orice 
entitate autorizată prin orice fel de 
înțelegere contractuală să gestioneze 
drepturi de autor sau drepturi conexe în 
numele titularilor de drepturi la nivel 
comercial;

Or. en

Justificare

Pentru a crea condiții de concurență echitabile în ceea ce privește gestionarea de drepturi, 
editorii și casele de discuri - care gestionează, de asemenea, drepturile titularilor - ar trebui 
să facă obiectul unui set minim de norme privind transparența. [Conform proiectului de aviz 
al Comisiei CULT.]

Amendamentul 67
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AM\936984RO.doc 37/98 PE510.534v02-00

RO

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

unei organizații de gestionare colectivă, 
indiferent de forma sa juridică;

Or. en

Justificare

Clarificare necesară cu privire la varietatea de forme juridice ale organizațiilor de 
gestionare colectivă din diferite state membre. [Conform proiectului de aviz al Comisiei 
CULT.]

Amendamentul 68
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 69
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

dintr-un drept la remunerare sau dintr-un 
drept la compensații și care includ orice 
venit provenit din investiții ale unor 
venituri provenite din drepturi;

Or. en

Justificare

La articolul 10 alineatul (2) se prevede că veniturile provenite din investirea veniturilor 
provenite din drepturi ar trebui „păstrate separat”, dar nu se clarifică faptul că aceste 
venituri aparțin titularilor de drepturi și ar trebui plătite acestora în cele din urmă. 
Includerea acestui flux de venituri în definiție reprezintă modul cel mai ușor de a clarifica 
acest aspect. [Conformitate cu proiectul de aviz al Comisiei CULT.]

Amendamentul 70
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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 
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legal certainty because it knows that it represents the performing rights of all works of its’ 
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.

Amendamentul 71
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Titularii de drepturi ar trebui să-și păstreze dreptul de a decide în mod liber cu privire la 
drepturile asupra propriilor opere. În unele state membre ale UE și în alte țări, de exemplu în 
Statele Unite, titularii de drepturi au dreptul de a gestiona anumite opere în cadrul 
organizației lor de gestionare colectivă. [Conform proiectului de aviz al Comisiei CULT.]

Amendamentul 72
Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Titularii de drepturi ar trebui să beneficieze de flexibilitate în ceea ce privește gestionarea 
operelor lor: titularii de drepturi ar trebui să aibă dreptul să decidă dacă operele lor pot fi 
utilizate în condițiile unor licențe gratuite, precum Creative Commons, fără a aduce atingere 
calității lor de membru al organizației de gestionare colectivă care îi reprezintă. [Conform 
proiectului de aviz al Comisiei CULT.]

Amendamentul 73
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Titularii de drepturi ar trebui să-și păstreze dreptul de a decide în mod liber cu privire la 
drepturile asupra propriilor opere. În unele state membre ale UE și în alte țări, de exemplu în 
Statele Unite, titularii de drepturi au dreptul de a retrage anumite opere din organizația lor 
de gestionare colectivă. [Conform proiectului de aviz al Comisiei CULT.]

Amendamentul 74
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 75
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul care există sume datorate unui
titular de drepturi corespunzând unor acte 
de exploatare care s-au produs înainte de 
intrarea în vigoare a revocării autorizației 
sau a retragerii drepturilor sau în temeiul 
unei licențe acordate înainte de intrarea în 
vigoare a revocării sau retragerii în cauză,
titularul de drepturi își păstrează drepturile 
decurgând din articolele 12, 16, 18 și 34 în 
ceea ce privește respectivele acte de 
exploatare.

(4) În cazul care există sume datorate unui
membru corespunzând unor acte de 
exploatare care s-au produs înainte de 
intrarea în vigoare a revocării autorizației 
sau a retragerii drepturilor sau în temeiul 
unei licențe acordate înainte de intrarea în 
vigoare a revocării sau retragerii în cauză,
membrul își păstrează drepturile decurgând 
din articolele 12, 16, 18 și 34 în ceea ce 
privește respectivele acte de exploatare.

Or. en

Amendamentul 76
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Societățile de gestiune colectivă nu 
trebuie să restrângă exercitarea drepturilor 
prevăzute la alineatele (3) și (4) prin 
solicitări ca gestiunea drepturilor, a 
categoriilor de drepturi sau a tipurilor de 
opere și de alte obiecte protejate care fac 
obiectul revocării sau al retragerii să fie 
încredințate unei alte societăți de gestiune.
Fără a aduce atingere acestei dispoziții, 
societățile de gestiune colectivă care 
gestionează dreptul artiștilor interpreți și 
al producătorilor de fonograme la o 
remunerație echitabilă unică conform 
articolului 8 alineatul (2) din Directiva 
2006/115/CE pot solicita ca gestionarea 
acestor drepturi să fie transferată către 
altă societate de gestiune colectivă cu 
sediul în Uniune.

Or. en
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Amendamentul 77
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Conform articolului 5 alineatele (2) și (3).

Amendamentul 78
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Statele membre garantează că membrul
își dă în mod expres și specific acordul 
pentru fiecare drept, categorie de drepturi 
sau tip de opere și de alte obiecte protejate 
a căror gestionare de către societatea de 
gestiune colectivă este autorizată de
membru și că acest acord este consemnat 
în formă scrisă. Prezentul alineat nu 
aduce atingere dispozițiilor din statele 
membre cu privire la modalitățile de 
gestionare a drepturilor, cum ar fi 
licențele colective extinse, prezumțiile 
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legale de reprezentare sau de transfer, 
gestionarea colectivă obligatorie sau 
modalități similare sau o combinație între 
acestea.

Or. en

Amendamentul 79
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Statele membre garantează că titularul 
drepturilor își dă în mod expres și specific 
acordul pentru fiecare drept, categorie de 
drepturi sau tip de opere și de alte obiecte 
protejate a căror gestionare de către 
societatea de gestiune colectivă este 
autorizată de titularul drepturilor și că acest 
acord este consemnat în formă scrisă; 
prezentul alineat nu aduce atingere 
dispozițiilor din statele membre cu privire 
la modalitățile de gestionare a drepturilor, 
cum ar fi licențele colective extinse, 
prezumțiile legale de reprezentare sau de 
transfer, gestionarea colectivă obligatorie 
sau modalități similare sau o combinație 
între acestea.

Or. en

Justificare

Societățile de gestiune colectivă nu sunt obligate să obțină acordul titularilor de drepturi în 
cazul cărora se aplică licențele colective extinse sau mecanisme similare într-un stat membru. 
Acest amendament are astfel obiectivul de a asigura utilizarea în continuare a sistemelor care 
funcționează bine în domeniul gestionării colective a drepturilor de autor și de a asigura 
venitul titularilor de drept și posibilitățile utilizatorilor de a obține autorizații și licențe 
pentru utilizarea unor opere protejate prin drepturi de autor.
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Amendamentul 80
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Conform articolului 5 alineatele (2) și (3). [Conform proiectului de aviz al Comisiei CULT și 
principalului proiect de raport al Comisiei JURI.]

Amendamentul 81
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Fără a aduce atingere articolului 20 
alineatul (4), titularii de drepturi au 
dreptul să solicite auditarea independentă 
externă a organizației lor de gestionare 
colectivă în orice moment pe perioada 
vizată de autorizație.

Or. en

Justificare

Având în vedere recentele cazuri de guvernanță extrem de deficitară din cadrul multor 
organizații de gestionare colectivă europene, este necesară facilitarea auditurilor externe 
pentru a se putea asigura independența reală și diligența auditurilor. [Conform proiectului 
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de aviz al Comisiei CULT.]

Amendamentul 82
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În cazul în care membrii unei 
organizații de gestionare colectivă sunt 
entități care reprezintă titulari de drepturi, 
informațiile prevăzute la alineatele (3) -
(7) se furnizează entităților respective.

Or. en

Amendamentul 83
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 84
Amelia Andersdotter
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Societățile de gestiune colectivă trebuie 
să accepte un titular de drepturi sau orice 
alt membru în conformitate cu definiția 
prevăzută la articolul 3 litera (c) ca 
membru dacă acesta îndeplinește condițiile 
de aderare Acestea pot refuza o solicitare 
de aderare numai pe baza unor criterii 
obiective și nediscriminatorii. Aceste 
criterii se includ în statutul sau în condițiile 
de aderare ale societății de gestiune 
colectivă și se pun la dispoziția publicului.

Or. en

Justificare

Clarificare necesară în legătură cu articolul 3 litera (c). Ar trebui să fie interzisă refuzarea 
calității de membru pe baza unor criterii discriminatorii. [Conform proiectului de aviz al 
Comisiei IMCO.]

Amendamentul 85
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

S-ar putea să existe cazuri în care ar trebui refuzată calitatea de membru.

Amendamentul 86
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 87
Lena Kolarska-Bobińska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Organizațiile de gestionare colectivă 
pun la dispoziția publicului informațiile 
incluse la articolul 19 alineatul (1) cu 
condiția ca datele cu caracter personal ale 
titularilor de drepturi să fie protejate.

Or. en

Amendamentul 88
Amelia Andersdotter
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statutul și condițiile de aderare la
organizația de gestionare colectivă,
precum și modificările acestora se adoptă 
de către adunarea generală.

Or. en

Justificare

Formulare mai clară. [Conform proiectului de aviz al Comisiei CULT.]

Amendamentul 89
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Legătura dintre adunarea generală și directori ar trebui să fie clară. [Conform proiectului de 
aviz al Comisiei IMCO.]

Amendamentul 90
Amelia Andersdotter
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Eliminarea acestui alineat vine ca o consecință a propunerilor de modificare privind articolul 
12 alineatul (2).

Amendamentul 91
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Adunarea generală controlează 
activitățile organizației de gestiune 
colectivă cel puțin prin decizii privind 
numirea și eliberarea din funcție a 
auditorului și prin aprobarea raportului 
anual de transparență și a raportului de 
audit. Dacă practicile de gestionare 
financiară ale organizației de gestiune 
colectivă sunt puse sub semnul întrebării, 
adunarea generală poate decide să 
efectueze un audit extern. Rezultatul 
auditului extern se comunică tuturor 
membrilor, precum și publicului.

Or. en
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Justificare

Având în vedere recentele cazuri de guvernanță deficitară din cadrul multor organizații de 
gestiune colectivă europene, este necesară facilitarea auditurilor externe pentru a asigura 
independența reală și diligența. [Conform proiectului de aviz al Comisiei CULT.]

Amendamentul 92
Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Ar trebui încurajate participarea numeroasă și votarea eficientă. [Conform proiectului de 
aviz al Comisiei CULT.]

Amendamentul 93
Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. en

Justificare

Condiționarea dreptului de vot pe baza sumelor primite este nedemocratică. Din moment ce 
distribuția veniturilor pentru titularii de drepturi în cadrul organizațiilor de gestiune 
colectivă este extrem de inegală, restricționarea dreptului de vot în funcție de sumele primite 
poate da naștere unor diferențe nejustificat de mari în ceea ce privește influența.

Amendamentul 94
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Fiecare membru al unei societăți de 
gestiune colectivă are dreptul de a desemna 
orice altă persoană fizică sau juridică,
membră a aceleiași societăți de gestiune 
colectivă, în calitate de reprezentant pentru 
a participa și a vota în numele său în cadrul 
adunării generale, prin reprezentare. 
Atunci când o organizație de gestiune 
colectivă reprezintă mai mult de o 
categorie de titulari de drepturi, un 
membru poate împuternici un alt membru 
doar dacă acesta din urmă face parte din 
aceeași categorie. Numărul de 
împuterniciri pe care le poate deține un 
membru este limitat. 

Or. en

Amendamentul 95
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Fiecare membru al unei societăți de 
gestiune colectivă are dreptul de a desemna 

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

orice altă persoană fizică sau juridică în 
calitate de reprezentant pentru a participa și 
a vota în numele său în cadrul adunării 
generale, prin reprezentare. Împuternicirea 
este valabilă doar dacă membrul o acordă 
titularului cu cel mult trei luni înainte de 
a fi utilizată.

Or. en

Justificare

Pentru a evita situația în care producătorii de muzică și/sau casele de discuri instituie drept 
practică standard solicitarea unei împuterniciri permanente din partea noilor artiști cu care 
semnează contractul, lucru care le-ar permite, în timp, să preia controlul asupra societăților 
de gestiune colectivă. [Conform proiectului de aviz al Comisiei CULT.]

Amendamentul 96
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Menținerea echilibrului dintre diferitele categorii de membri este de o importanță majoră 
pentru artiști și autori și ar trebui să se menționeze în mod explicit. [Conform proiectului de 
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aviz al Comisiei CULT.]

Amendamentul 97
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

O astfel de cerință de întrunire „periodică” este prea vagă, iar o definiție mai clară ar fi 
benefică.

Amendamentul 98
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Organismul însărcinat cu
îndeplinirea funcției de supraveghere 
prezintă adunării generale prevăzute la 
articolul 7 rapoarte referitoare la 
exercitarea responsabilităților care îi 
revin.

Or. en

Justificare

Informarea adunării generale este o practică curentă în buna guvernare organizațională. 
[Conform proiectului de aviz al Comisiei IMCO.]
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Amendamentul 99
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Aceste proceduri trebuie să includă o 
declarație individuală transmisă de fiecare 
dintre persoanele și directorii în cauză 
organismului însărcinat cu îndeplinirea 
funcției de supraveghere și membrilor, și 
accesibilă publicului pe pagina de internet 
a organizației de gestiune colectivă. 
Declarația este făcută înainte ca fiecare 
dintre acele persoane să își preia funcția 
și este, ulterior, reînnoită anual.  
Declarația conține următoarele informații:

Or. en

Justificare

Situațiile de conflict de interese trebuie făcute publice înainte ca un manager sau un director 
să își preia funcția.  În acord cu considerentul 14. [Conform proiectului de aviz al Comisiei 
CULT.]

Amendamentul 100
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Organizațiile de gestiune colectivă 
depun toate eforturile pentru colectarea și 
gestionarea veniturilor provenite din 
drepturi în condiții de corectitudine și 
transparență. Organizațiile de gestiune 
colectivă se asigură că colectează doar 
venituri provenite din drepturi în numele 
titularilor de drepturi, ale căror drepturi 
sunt autorizate să le reprezinte.

Or. en
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Justificare

Armonizarea cu articolele 12 alineatul (1) și articolul 14 alineatul (2) care prevăd că plățile 
trebuie să se desfășoare în condiții de corectitudine. Dacă plățile trebuie să se desfășoare în 
condiții de corectitudine, este evident că și colectarea și gestionarea trebuie să se desfășoare 
în aceleași condiții. Pe lângă aceasta, organizațiile de gestiune colectivă ar trebui să 
colecteze doar în numele membrilor și titularilor de drepturi efectivi, ale căror drepturi le 
gestionează în cadrul unui acord de reprezentare. 

Amendamentul 101
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Clarificare cu privire la faptul că deducerile trebuie să se desfășoare conform normelor 
decise de adunarea generală. [Conform proiectului de aviz al Comisiei IMCO.]

Amendamentul 102
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că 
acordurile care reglementează relația 
societății de gestiune colectivă cu membrii
și titularii săi de drepturi precizează

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

care se aplică veniturilor provenite din 
drepturi menționate la articolul 16 litera
(e).

Or. en

Amendamentul 103
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 104
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 105
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) titularii de drepturi care au revocat 
autorizația de gestionare a unor drepturi, 
a unor categorii de drepturi sau a unor 
tipuri de opere și a altor obiecte protejate 
sau care și-au retras drepturi, categorii de 
drepturi sau tipuri de opere și alte obiecte 
protejate din societatea de gestiune 
colectivă continuă să aibă acces la aceste
servicii. Criteriile referitoare la accesul la 
aceste servicii și amploarea acestora pot 
ține cont de veniturile provenite din 
drepturi generate de titularii de drepturi 
în cauză și de durata autorizației de 
gestionare a drepturilor, cu condiția ca 
aceste criterii să se aplice și titularilor de 
drepturi care nu au revocat astfel de 
autorizații sau nu și-au retras drepturi, 
categorii de drepturi sau tipuri de opere și 
alte obiecte protejate din societatea de 
gestiune colectivă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 106
Lara Comi, Aldo Patriciello

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că societățile 
de gestiune colectivă depun toate eforturile 
pentru a distribui și a plăti periodic sumele 
datorate tuturor titularilor de drepturi pe 
care îi reprezintă. Societatea de gestiune 
colectivă realizează aceste operațiuni de 
distribuție și plată în termen de cel mult 12 

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

conținutului. Societatea de gestiune 
colectivă realizează aceste operațiuni de 
distribuție și plată în termen de cel mult 12 
luni de la încheierea exercițiului financiar 
în care au fost colectate drepturile 
provenite din venituri, cu excepția cazului 
în care este împiedicată să respecte acest 
termen de motive obiective, legate în 
special de raportările din partea 
utilizatorilor, de identificarea drepturilor și 
a titularilor de drepturi sau de stabilirea 
corespondențelor dintre informațiile 
privitoare la opere și alte obiecte protejate, 
pe de o parte, și titularii de drepturi, pe de 
alta. Societatea de gestiune colectivă 
efectuează distribuția și plățile cu 
acuratețe, asigurând tratamentul egal al 
tuturor categoriilor de titulari de drepturi.

Or. en

Justificare

Distribuția efectuată la timp de către societățile de gestiune colectivă este posibilă doar 
atunci când utilizatorii furnizează informații la timp cu privire la utilizările de diferite 
conținuturi efectuate.    

Amendamentul 107
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că societățile
de gestiune colectivă depun toate eforturile 
pentru a distribui și a plăti periodic sumele 
datorate tuturor titularilor de drepturi pe 
care îi reprezintă. Societatea de gestiune 
colectivă realizează aceste operațiuni de 
distribuție și plată în termen de cel mult 12
luni de la încheierea exercițiului financiar 
în care au fost colectate drepturile
provenite din venituri, cu excepția cazului 
în care este împiedicată să respecte acest 

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

împiedicată să respecte acest termen de 
motive obiective, legate în special de 
raportările din partea utilizatorilor, de 
identificarea drepturilor și a titularilor de 
drepturi sau de stabilirea corespondențelor 
dintre informațiile privitoare la opere și 
alte obiecte protejate, pe de o parte, și 
titularii de drepturi, pe de alta. Organizația
de gestiune colectivă efectuează distribuția 
și plățile cu acuratețe, asigurând 
tratamentul egal al tuturor categoriilor de 
titulari de drepturi.

Or. en

Justificare

Întârzierile cu care multe dintre organizațiile de gestiune colectivă distribuie banii datorați 
sunt resimțite ca fiind o problemă majoră pentru mulți dintre artiști și autori. Proiectul de 
directivă propune ca organizațiilor să li se permită să păstreze acești bani pentru maxim doi 
ani. Aceasta este o perioadă extrem de rezonabilă. Organizațiile de gestiune colectivă care nu 
ating, în prezent, obiective mai înalte, necesită stimulente pentru a îmbunătăți eficiența 
rutinelor lor administrative. 

Amendamentul 108
Hannu Takkula

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că societățile 
de gestiune colectivă depun toate eforturile 
pentru a distribui și a plăti periodic sumele 
datorate tuturor titularilor de drepturi pe 
care îi reprezintă. Societatea de gestiune 
colectivă realizează aceste operațiuni de 
distribuție și plată în termen de cel mult 12
luni de la încheierea exercițiului financiar 
în care au fost colectate drepturile 
provenite din venituri, cu excepția cazului 
în care este împiedicată să respecte acest 
termen de motive obiective, legate în 
special de raportările din partea 
utilizatorilor, de identificarea drepturilor și 

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

utilizatorilor, de identificarea drepturilor și 
a titularilor de drepturi sau de stabilirea 
corespondențelor dintre informațiile 
privitoare la opere și alte obiecte protejate, 
pe de o parte, și titularii de drepturi, pe de 
alta. Societatea de gestiune colectivă 
efectuează distribuția și plățile cu 
acuratețe, asigurând tratamentul egal al 
tuturor categoriilor de titulari de drepturi.

Or. en

Amendamentul 109
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 110
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cazul în care sumele datorate 
titularilor de drepturi nu pot fi distribuite, 
după scurgerea unei perioade de cinci ani 
de la încheierea exercițiului financiar în 
care s-a produs colectarea veniturilor 
provenite din drepturi și cu condiția ca
organizația de gestiune colectivă să fi 
întreprins toate măsurile necesare pentru 
identificarea și localizarea titularilor de 
drepturi, aceasta va decide în privința 
utilizării sumelor în cauză, în conformitate 
cu articolul 7 alineatul (5) litera (b), cu 
condiția ca organizația de gestiune 
colectivă să asigure distribuirea 
veniturilor provenite din drepturi 
proporțional cu veniturile primite de 
titularii de drepturi pentru exercițiul 
financiar relevant. Organizațiile de 
gestiune colectivă pot distribui sumele 
datorate titularilor de drept care nu pot fi 
identificați înainte de expirarea perioadei 
de cinci ani, dacă legislația națională o 
permite. În cazul în care, conform 
legislației naționale, perioada de 
prescripție este mai lungă de cinci ani, 
organizațiile de gestiune colectivă 
elaborează dispoziții adecvate pentru 
viitoarele reclamări, fără a se aduce 
atingere dreptului titularului de drepturi de 
a reclama sumele respective de la
organizația de gestiune colectivă.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să prevadă ca, atunci când organizația de gestiune colectivă decide să 
distribuie sume aferente unor titulari de drepturi neidentificați, societatea de gestiune 
colectivă se asigură că veniturile provenite din drepturi sunt distribuite proporțional cu 
veniturile primite de titularii de drepturi pentru exercițiul financiar relevant.  În plus, în 
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câteva state perioada legală de prescripție pentru reclamările cu caracter civil este mai lungă 
sau mai scurtă de cinci, de exemplu de trei sau de zece ani.  Astfel, articolul ar trebui să 
permită organizațiilor de gestiune colectivă să distribuie sume neidentificate înainte de 
expirarea perioadei de cinci ani dacă legislația locală o permite și ar trebui să oblige 
organizațiile de gestiune colectivă să elaboreze dispoziții adecvate pentru viitoarele 
reclamări dacă banii sunt distribuiți înaintea expirării perioadei legale mai lungi de 
prescripție. 

Amendamentul 111
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cazul în care sumele datorate 
titularilor de drepturi nu pot fi distribuite, 
după scurgerea unei perioade de trei ani de 
la încheierea exercițiului financiar în care 
s-a produs colectarea veniturilor provenite 
din drepturi, întrucât organizația de 
gestiune colectivă nu a reușit să identifice 
și să localizeze titularii de drepturi, banii 
vor fi transferați într-un fond instituit și 
gestionat în acest scop de către statul 
membru pe teritoriul căruia sunt colectați. 
Din acest fond se plătesc astfel sumele 
solicitate ulterior de titularii de drepturi.

Or. en

Justificare

Dacă se va permite organizației de gestiune colectivă să păstreze banii, aceasta nu va mai fi 
stimulată să caute cu adevărat titularii de drepturi îndreptățiți. Un fond gestionat la nivelul 
statelor membre poate fi avantajos și în ceea ce privește promovarea diversității culturale. În 
plus, perioada sugerată de cinci ani este una îndelungată - este foarte puțin probabil ca 
titularul îndreptățit să fie găsit după al treilea sau al patrulea an. [Conform proiectelor de 
aviz ale Comisiilor CULT și IMCO].
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Amendamentul 112
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 113
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AM\936984RO.doc 65/98 PE510.534v02-00

RO

se aduce atingere dreptului titularului de 
drepturi de a reclama sumele respective de 
la societatea de gestiune colectivă.

atingere dreptului titularului de drepturi de 
a reclama sumele respective de la 
societatea de gestiune colectivă.

Or. en

Amendamentul 114
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În sensul alineatului (2), organizațiile
de gestiune colectivă aplică măsuri 
eficace de identificare și de localizare a 
titularilor de drepturi, prevăzând totodată 
garanții corespunzătoare cu scopul de a 
descuraja frauda. Astfel de măsuri includ
verificarea evidențelor privind membrii și 
punerea la dispoziția membrilor
organizației de gestiune colectivă și a 
publicului, periodic și cel puțin o dată pe 
an, a unei liste cu opere și alte obiecte 
protejate în cazul cărora unul sau mai mulți 
titulari de drepturi nu au fost identificați 
sau localizați.

Or. en

Justificare

Organizațiile de gestiune colectivă pot amâna pe termen nedefinit punerea la dispoziție a 
oricărei liste cu opere, cu excepția cazului în care acest lucru este definit din punct de vedere 
al duratei.[Conform proiectelor de aviz ale Comisiilor CULT și IMCO].

Amendamentul 115
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În sensul alineatului (2), măsurile de 
identificare și de localizare a titularilor de 
drepturi trebuie să includă verificarea 
evidențelor privind membrii și punerea la 
dispoziția membrilor societății de gestiune 
colectivă și a publicului a unei liste cu 
opere și alte obiecte protejate în cazul 
cărora unul sau mai mulți titulari de 
drepturi nu au fost identificați sau 
localizați. În cazul în care, din cauza 
domeniului de aplicare al activității 
desfășurate de organizația de gestiune 
colectivă, astfel de opere sau alte obiecte 
nu pot fi stabilite, categoriile de opere sau 
de alte obiecte pe care le reprezintă, 
drepturile pe care le gestionează și 
teritoriile acoperite; 

Or. en

Amendamentul 116
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Condițiile de acordare a licențelor trebuie 
să ia în considerare criterii obiective, în 
special în ceea ce privește tarifele.

Or. en

Justificare

Formularea originală restricționa libertatea contractuală în mod disproporționat.

Amendamentul 117
Hannu Takkula
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 118
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Tarifele pentru drepturile exclusive și 
drepturile la o remunerație echitabilă
trebuie să reflecte valoarea economică a 
drepturilor în cauză și beneficiul economic 
pe care utilizatorii îl obțin din gestiunea 
colectivă a drepturilor.

Or. en

Justificare

În conformitate cu jurisprudența CJUE (hotărârea din 6 februarie 2003, C-245/00, SENA și 
NOS și hotărârea din 30 iunie 2011, C-271/10, VEWA), dreptul la o remunerație echitabilă 
ar trebui să fie evaluat având în vedere valoarea utilizării pentru care produsul este 
comercializat.  Tarifele pentru drepturile la o remunerație echitabilă ar trebui, astfel, să fie 
tratate pe picior de egalitate cu tarifele pentru drepturile exclusive. În plus, noțiunea de 
serviciu prestat ar fi mai bine reflectată de către beneficiile pe care utilizatorii le obțin din 
gestiunea colectivă a drepturilor.  Beneficiul economic pentru utilizatori care ar trebui să fie 
luat în considerare constă, de exemplu, din reducerea numărului de tranzacții de acordare a 
licențelor de la mii sau sute de mii la doar câteva sau, în anumite cazuri, doar la una singură. 

Amendamentul 119
Jürgen Creutzmann
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Nu este clar dacă valoarea economică a unui drept poate fi întotdeauna determinată de la 
început sau dacă acest lucru nu creează incertitudini juridice, întrucât părțile pot contesta 
acordul din cauza opiniilor diferite cu privire la valoarea economică. 

Amendamentul 120
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 121
Eija-Riitta Korhola

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



AM\936984RO.doc 69/98 PE510.534v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Rapoartele utilizatorilor către 
organizații de gestiune colectivă cu privire 
la utilizarea operelor sau alte aspecte ar 
trebui asigurate într-un format prestabilit, 
la timp și în mod corect, pentru a permite 
organizațiilor de gestiune colectivă să 
hotărască comisioanele aplicabile și să 
distribuie sumele cuvenite titularilor de 
drepturi în mod corect și respectând 
obligațiile impuse de prezenta directivă. 
În cazurile în care utilizatorii nu transmit 
organizațiilor de gestiune colectivă 
rapoartele de utilizare într-un mod care să 
le permită acestora să distribuie sumele la 
timp și în mod corect titularilor de 
drepturi individuali, statele membre se 
asigură că organizațiile de gestiune 
colectivă sunt dispensate de obligațiile ce 
le revin în temeiul prezentei directive 
referitor la distribuirea veniturilor către 
titulari de drepturi individuali, 
organizațiile fiind împuternicite să aplice 
comisioane suplimentare pentru a acoperi 
costurile administrative adiționale cauzate 
de lipsa sau caracterul insuficient al 
rapoartelor de utilizare.

Or. en

Justificare

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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Amendamentul 122
Lara Comi, Aldo Patriciello

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a asigura o distribuire la 
timp, corectă și transparentă a 
drepturilor, organizațiile de gestiune 
colectivă solicită utilizatorilor să 
recepționeze conturile analitice ale 
operelor utilizate, conform rapoartelor 
standard furnizate de organizațiile de 
gestiune colectivă sau folosite în domeniu, 
cel târziu la 6 luni după utilizarea operei 
muzicale.

Or. en

Justificare

Rapoartele furnizate de utilizatori în domeniile digitale sunt necesare pentru identificarea 
utilizării operelor protejate. În lipsa unei astfel de dispoziții, distribuirea drepturilor de autor 
și a drepturilor conexe ar fi în continuare obstrucționată de lipsa datelor necesare pentru 
asigurarea unei distribuiri proporționate și analitice în funcție de utilizarea efectivă a 
operelor. Datele sunt adeseori furnizate de manieră incompletă sau incorectă. Apariția tot 
mai multor dispozitive și diseminarea operelor protejate de drepturi de autor impun 
colectarea, de către organizațiile de gestiune colectivă, de date la timp și corecte din partea 
utilizatorilor, privind utilizarea operelor muzicale.

Amendamentul 123
Eija-Riitta Korhola

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Utilizatorii ar trebui să plătească 
licențele la timp, pe lângă organizațiile de 
gestiune colectivă, în funcție de tariful 
aplicabil sau stabilit de o instanță. În 
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cazurile în care utilizatorii nu plătesc 
taxele de licență la timp, statele membre 
se asigură că organizațiile de gestiune 
colectivă pot aplica taxe suplimentare 
pentru acoperirea costurilor 
administrative ocazionate de neplata 
taxelor de licență.

Or. en

Amendamentul 124
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 a
Raportările și emiterea facturilor

(1) Societățile de gestiune colectivă 
stabilesc proceduri de comunicare 
adecvate pentru a le permite utilizatorilor 
să ofere societății de gestiune colectivă 
toate informațiile necesare cu privire la 
utilizarea licenței, inclusiv un raport cu 
privire la utilizarea reală a operelor, cu 
precizie și în termenul convenit de comun 
acord în legătură cu licența în cauză.
(2) Societățile de gestiune colectivă 
stabilesc o procedură de cooperare 
reciprocă pentru a acționa în serviciul 
titularilor de drepturi, al membrilor și al 
utilizatorilor. O astfel de cooperare 
include cel puțin punerea în comun a 
informațiilor referitoare la licențele emise 
și utilizarea operelor într-o bază de date 
comună, precum și coordonarea și 
punerea în comun a emiterii facturilor și 
a colectării veniturilor provenite din 
drepturi.
(3) Procedura de cooperare menționată la 
alineatul (2) permite societăților de 
gestiune colectivă să coordoneze emiterea 
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facturilor adresate utilizatorilor, astfel 
încât un utilizator să primească o factură 
comună unică pentru drepturile asupra 
operelor care au fost licențiate. Factura 
unică este transparentă și identifică 
societățile de gestiune colectivă vizate, 
lista operelor și a altor elemente protejate 
care au fost licențiate și utilizările reale 
corespunzătoare acestora. Factura ar 
trebui să indice, de asemenea, în mod clar 
cel puțin sumele proporționale datorate 
titularilor de drepturi și sumele care 
trebuie utilizate pentru acoperirea 
comisioanelor de gestiune.

Or. en

Justificare

O procedură de cooperare cu privire la facturare va facilita facturarea și plățile pentru 
utilizatori și va preîntâmpina problemele legate de costurile mari ale tranzacțiilor și 
facturarea multiplă. [Conform proiectului de aviz al Comisiei IMCO.]

Amendamentul 125
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 a
Informații furnizate organizațiilor de 

gestiune colectivă
Statele membre asigură că organizațiile 
de gestiune colectivă au dreptul de a 
solicita utilizatorilor să le furnizeze orice 
informații și documente necesare pentru 
determinarea naturii și a scopului 
utilizării operelor și a altor elemente 
protejate asociate, precum și sumele 
cuvenite din drepturi. Atunci când este 
necesar, aceste informații și documente ar 
trebui furnizate în formă electronic, 
pentru a permite procesarea lor de către 
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organizațiile de gestiune colectivă.

Or. en

Amendamentul 126
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Organizațiile de gestiune colectivă 
răspund comunicărilor venite din partea 
persoanelor care solicită o licență de 
servicii online într-o perioadă rezonabilă 
de timp și propun o licență în 6 luni de la 
primirea unei cereri de acordare a 
licenței, cu informațiile relevante. Dacă o 
organizație de gestiune colectivă nu 
respectă aceste termene-limită, persoana 
care solicită o licență are dreptul de a cere 
soluționarea litigiilor, în conformitate cu 
articolele 35, 36 și 37.

Or. en

Justificare

Preluarea amendamentului propus de raportor. Totuși, nu ar trebui să existe termene stricte, 
întrucât acordurile de licență pot avea grade diferite de complexitate, în funcție de tipul sau 
numărul drepturilor în discuție, de exemplu.

Amendamentul 127
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15b
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Standarde de facturare
(1) Organizațiile de gestiune colectivă. 
precum și operatorii comerciali, potrivit 
definiției de la articolul 3 litera (aa) emit 
facturi și le transmit utilizatorilor prin 
mijloace electronice, pe cât posibil. 
Organizațiile de gestiune colectivă și 
operatorii comerciali oferă posibilitatea 
de a utiliza cel puțin un format care ține 
cont de standardele sau de practicile 
benevole de la nivel de sector elaborate pe 
plan internațional sau în cadrul Uniunii.
(2) Organizațiile de gestiune colectivă și 
operatorii comerciali emit facturi și le 
trimit prestatorului de servicii muzicale 
online cu exactitate și fără întârziere, 
după utilizarea efectivă a operelor.
(3) Organizațiile de gestiune colectivă și 
operatorii comerciali dispun de proceduri 
adecvate prin care utilizatorul să poată 
contesta exactitatea facturii, inclusiv în 
cazurile în care acesta primește facturi de 
la una sau mai multe organizații de 
gestiune colectivă pentru aceleași drepturi 
asupra aceleiași opere.

Or. en

Justificare

Facturarea standard și eficientă va contribui la scăderea costurilor tranzacțiilor. Toți 
utilizatorii trebuie să fie în măsură să conteste corectitudinea facturilor. [Conform 
proiectului de aviz al Comisiei CULT.]

Amendamentul 128
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15b
Refuzul de acordare a unei licențe:
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(1) Organizația de gestiune colectivă nu 
poate refuza, fără motive importante și 
justificate, să acorde o licență de utilizare 
a operelor sau a altor elemente protejate 
în repertoriul său. Îndeosebi, organizația 
de gestiune colectivă nu va refuza 
acordarea unei licențe, inclusiv a unei 
licențe multiteritoriale, din motive de 
profitabilitate a unei astfel de licențe.
(2) În cazul în care refută să acorde o 
licență, organizația de gestiune colectivă 
informează titularii de drepturi pe care-i 
reprezintă, celelalte organizații de 
gestiune colectivă în numele cărora 
gestionează drepturi în temeiul unui 
acord de reprezentare și utilizatorul cu 
privire la motivele refuzului.

Or. en

Amendamentul 129
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Conturile online individuale permit o rentabilitate mai mare, precum și mai buna informare a 
membrilor individuali. Acestea sunt deja utilizate de cele mai eficiente dintre organizațiile de 
gestiune colectivă. [Conform proiectului de aviz al Comisiei IMCO.]
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Amendamentul 130
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că operatorii 
comerciali, potrivit definiției de la 
articolul 3 litera (aa), pun la dispoziția 
fiecărui titular de drepturi ale cărui 
drepturi le gestionează, cel puțin o dată pe 
an, prin mijloace electronice, informațiile 
menționate la alineatul (1) literele (a), (b), 
(c), (d) și (g).

Or. en

Justificare

În calitate de gestionari de drepturi pentru titularii de drepturi individuali, operatorii 
comerciali ar trebui să fie obligați să respecte un set minim de reguli de transparență. 
[Conform proiectului de aviz al Comisiei CULT.]

Amendamentul 131
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sumele datorate titularului de drepturi și 
plătite de societatea de gestiune colectivă
acestuia în perioada în cauză, defalcate pe 
categorii de drepturi gestionate și tipuri de 
utilizări;

(c) sumele datorate titularului de drepturi și 
plătite acestuia de organizația de gestiune 
colectivă în perioada în cauză, defalcate pe 
categorii de drepturi gestionate, pe tipuri de 
utilizări și pe opere;

Or. en

Justificare

Îmbunătățirea informării titularilor de drepturi. [Conform proiectului de aviz al Comisiei 
CULT.]
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Amendamentul 132
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sumele datorate titularilor de drepturi, 
defalcate pe categorii de drepturi gestionate
și pe tipuri de utilizări, pe care societatea
de gestiune colectivă le-a plătit pentru 
licențele drepturilor pe care le gestionează 
în temeiul unui acord de reprezentare;

(a) sumele datorate titularilor de drepturi, 
defalcate pe categorii de drepturi 
gestionate, pe tipuri de utilizări și pe opere,
pe care organizația de gestiune colectivă 
le-a plătit pentru licențele drepturilor pe 
care le gestionează în temeiul unui acord 
de reprezentare;

Or. en

Justificare

Îmbunătățirea informării prin intermediari și, în ultimă instanță, a informării titularilor. 
[Conform proiectului de aviz al Comisiei CULT.]

Amendamentul 133
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Informații furnizate titularilor de drepturi,
membrilor, altor organizații de gestiune 
colectivă și utilizatorilor

Or. en

Amendamentul 134
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Informațiile de bază privind tarifele, contractele de licență, repertorii și acordurile de 
reprezentare sunt esențiale pentru corecta funcționare și transparența pieței produselor de 
creație. Acestea nu ar trebui limitate la furnizarea la cerere. [Conform proiectului de aviz al 
Comisiei CULT.]

Amendamentul 135
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 136
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) lista membrilor, repertoriul și 
drepturile specifice pe care le gestionează
în numele lor, precum și statele membre 
acoperite, fără a dezvălui date cu caracter 
personal și informații sensibile despre 
titularii drepturilor;

Or. en

Justificare

Îmbunătățirea obligației de transparență, cu asigurarea protecției datelor personale. 
[Conform proiectului de aviz al Comisiei CULT.]

Amendamentul 137
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) operele sau alte elemente pe care le 
reprezintă, drepturile pe care le 
gestionează în mod direct sau prin 
acorduri de reprezentare și teritoriile
acoperite; sau, în cazul în care, din cauza 
domeniului activității desfășurate de 
organizația de gestiune colectivă, astfel de 
opere sau alte obiecte nu pot fi stabilite, 
categoriile de opere sau alte elemente pe 
care le reprezintă, drepturile pe care le 
gestionează și teritoriile acoperite; 

Or. en
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Amendamentul 138
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În plus, o societate de gestiune 
colectivă pune la dispoziția titularului de 
drepturi sau a oricărei societăți de gestiune 
colectivă, la cerere, orice informații privind 
operele în cazul cărora unul sau mai mulți 
titulari de drepturi nu au fost identificați, 
inclusiv, în cazul în care aceste informații 
sunt disponibile, titlul operei, numele 
autorului, numele editorului sau al 
producătorului și orice alte informații 
pertinente disponibile care ar putea fi 
necesare pentru identificarea titularilor de 
drepturi; În cazul în care, din cauza 
domeniului activității desfășurate de 
organizația de gestiune colectivă, astfel de 
opere sau alte obiecte nu pot fi stabilite, 
categoriile de opere sau de alte obiecte pe 
care le reprezintă, drepturile pe care le 
gestionează și teritoriile acoperite; 

Or. en

Amendamentul 139
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În plus, o societate de gestiune 
colectivă pune la dispoziția titularului de 
drepturi sau a oricărei societăți de 
gestiune colectivă, la cerere, orice 
informații privind operele în cazul cărora 
unul sau mai mulți titulari de drepturi nu au 
fost identificați, inclusiv, în cazul în care 
aceste informații sunt disponibile, titlul 

(2) În plus, o organizație de gestiune 
colectivă face publice orice informații 
privind operele în cazul cărora unul sau 
mai mulți titulari de drepturi nu au fost 
identificați în conformitate cu dispozițiile 
Directivei 2012/28/UE privind anumite 
utilizări permise ale operelor orfane, 
inclusiv, în cazul în care aceste informații 



AM\936984RO.doc 81/98 PE510.534v02-00

RO

operei, numele autorului, numele editorului 
sau al producătorului și orice alte 
informații pertinente disponibile care ar 
putea fi necesare pentru identificarea 
titularilor de drepturi.

sunt disponibile, titlul operei, numele 
autorului, numele editorului sau al 
producătorului și orice alte informații 
pertinente disponibile care ar putea fi 
necesare pentru identificarea titularilor de 
drepturi.

Or. en

Justificare

Titularii de drepturi care nu sunt membri ai unei organizații de gestiune colectivă ar trebui să 
poată verifica dacă oricare dintre operele lor e clasificată drept neidentificată. În plus, aceste 
informații sunt prețioase atât pentru utilizatori, cât și pentru consumatorii finali. Directiva 
privind operele orfane cuprinde dispoziții cu privire situațiile în care titularii de drepturi nu 
pot fi găsiți. Pentru a asigura o politică coordonată referitoare la drepturile de autor, ar 
trebui să se facă referire la acea directivă. 

Amendamentul 140
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
utilizatorii comunică, gratuit și în format 
electronic, organizațiilor de gestiune 
colectivă, pentru asigurarea gestionării 
efective a drepturilor, informații complete 
și exacte, așa cum este necesar, pentru a 
identifica utilizarea operei sau a altor 
obiecte protejate și titularul de drepturi 
corespunzător.     

Or. en

Amendamentul 141
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 142
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că o
organizație de gestiune colectivă face 
publice următoarele informații, de 
preferință prin intermediul unor interfețe 
cu acces și funcții de căutare publice:

Or. en

Justificare

Interoperabilitatea în cadrul rețelelor electronice ar trebui încurajată. [Conform proiectului 
de aviz al Comisiei CULT.]

Amendamentul 143
Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Justificare

Transparența tarifelor și a condițiilor contractului este fundamentală pentru stabilirea 
eficientă a prețurilor și pentru negocieri în cadrul pieței de acordare a licențelor. [Conform 
proiectului de aviz al Comisiei CULT.]

Amendamentul 144
Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Informațiile accesibile referitoare la repertorii sunt de o importanță crucială pentru titulari 
de drepturi, utilizatori și consumatori deopotrivă. [Conform proiectului de aviz al Comisiei 
CULT.]

Amendamentul 145
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Organizațiile de gestiune colectivă se 
asigură că, în conformitate cu alineatul 
(1) litera (ab), informațiile privind 
repertoriile sunt exacte și actualizate 
regulat. În acest sens, ele se asigură în 
special că informațiile referitoare la 
operele a căror durată de protecție este pe 
punctul de a se încheia sunt exacte, 
actualizate regulat și puse la dispoziția 
publicului.
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Or. en

Justificare

Informațiile exacte cu privire la momentul în care o anumită operă intră în domeniul public 
sunt foarte importante pentru public.  [Conform proiectului de aviz al Comisiei CULT.]

Amendamentul 146
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Articolul ar trebui să fie conform cu modificările de la articolul 2.

Amendamentul 147
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În sfera de aplicare a prezentului 
titlu, categoriile de drepturi online conexe 
operelor muzicale nu permit separarea 
dreptului de reproducere (mecanic) de cel 
de comunicare publică (execuție).

Or. en
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Justificare

Diviziunea licențelor între drepturi mecanice și de execuție separate nu are niciun sens într-
un mediu online. O astfel de fragmentare a drepturilor creează costuri suplimentare pentru 
utilizatori și crește costurile tranzacției.  Remedierea acestui lucru este importantă pentru 
competitivitatea pieței unice digitale europene, întrucât astfel de diviziuni nu afectează alte 
mari piețe globale.

Amendamentul 148
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Abilitatea de a oferi atât dreptul de 
reproducere (mecanic), cât și dreptul de 
comunicare (execuție) în cadrul operelor 
muzicale cărora dorește să le acorde 
licența prin intermediul licențelor 
multiteritoriale.  

Or. en

Justificare

Diviziunea licențelor între drepturi mecanice și de execuție separate nu are niciun sens într-
un mediu online. O astfel de diviziune creează costuri suplimentare pentru utilizatori și crește 
costurile tranzacției. 

Amendamentul 149
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Organizațiilor de gestiune colectivă nu ar trebui să li se acorde puterea de a limita 
„reutilizarea” informațiilor, care face parte din drepturile importante și fundamentale ale
omului.

Amendamentul 150
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Utilizatorii, în acest caz prestatorii tipici de servicii muzicale online, au un interes legitim 
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privind acuratețea informației furnizate de către organizația de gestiune colectivă.  
Utilizatorii ar trebui, astfel, incluși în rândul celor cu drept de veto. 

Amendamentul 151
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O societate de gestiune colectivă
monitorizează utilizarea drepturilor online 
asupra operelor muzicale pe care le 
reprezintă integral sau parțial de către 
prestatorii de servicii muzicale online 
cărora le-a acordat o licență teritorială 
pentru drepturile respective.

(1) O societate de gestiune colectivă
convine împreună cu prestatorul de 
servicii muzicale online asupra furnizării 
de informații cu privire la utilizarea 
drepturilor online asupra operelor muzicale 
pe care le reprezintă integral sau parțial de 
către prestatorii de servicii muzicale online 
cărora le-a acordat o licență teritorială 
pentru drepturile respective.

Or. en

Justificare

Termenul „monitorizează” poate fi interpretat drept monitorizare tehnică, care nu se 
pretează pentru anumite servicii online. 

Amendamentul 152
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Societatea de gestiune colectivă oferă 
prestatorilor de servicii muzicale online 
posibilitatea de a raporta prin mijloace 
electronice utilizarea efectivă a drepturilor 
online asupra operelor muzicale.
Societatea de gestiune colectivă trebuie să 
ofere posibilitatea de a utiliza pentru 
schimbul acestor date cel puțin o metodă 
de raportare care ține cont de standardele 

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

metodă de raportare care ține cont de 
standardele sau practicile benevole de la 
nivel de sector elaborate pe plan 
internațional sau în cadrul Uniunii.
Organizația de gestiune colectivă poate 
refuza să accepte rapoarte transmise de 
utilizatori într-un format protejat prin 
drepturi exclusive dacă organizația
permite utilizarea pentru raportare a unui 
standard acceptat la nivel de sector pentru 
schimbul electronic de date.

Or. en

Justificare

Conform amendamentelor la considerentele 18, 27 și la articolul 15 a. [Conform proiectului 
de aviz al Comisiei IMCO.]

Amendamentul 153
Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Conform amendamentelor la considerentele 18, 27 și la articolul 15 a. [Conform proiectului 
de aviz al Comisiei IMCO.]
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Amendamentul 154
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Toate entitățile relevante care utilizează dubla facturare ar trebui să fie acoperite.

Amendamentul 155
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia evaluează și raportează către 
Parlamentul European și Consiliu cu 
privire la necesitatea unor norme 
specifice pentru acest domeniu, având în 
vedere punerea în aplicare a articolului 
101 al treilea paragraf din TFUE, care 
acoperă acordurile de reprezentare, 
comunitățile de drepturi online, 
schimburile de informații, precum și alte 
forme de cooperare între societățile de 
gestiune colectivă cu scopul de a acorda și 
a gestiona licențele multiteritoriale pentru 
mai multe repertorii și/sau cu scopul de a 
stabili tarife și condiții uniforme și de 
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comun acord pentru astfel de licențe.     

Or. en

Justificare

Cooperarea dintre organizațiile de gestiune colectivă ar trebui încurajată, însă aceasta 
necesită, de asemenea,  securitate juridică cu privire la normele aplicabile în materie de 
concurență. Riscul de a fi supus unor investigații antitrust în urma cooperării pare a fi 
semnificativ și ar trebui, astfel, clarificat.  

Amendamentul 156
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisionul de gestiune pentru serviciile 
prestate de organizația de gestiune 
colectivă căreia i se adresează solicitarea
organizației care formulează solicitarea nu 
trebuie să depășească costurile contractate 
în mod rezonabil de organizația de 
gestiune colectivă căreia i se adresează 
solicitarea pentru gestionarea repertoriului
organizației care formulează solicitarea 
plus o marjă de profit rezonabilă, viabilă 
din punct de vedere economic pentru toate 
părțile implicate.

Or. en

Justificare

Într-o situație de concurență între organizații de gestiune colectivă de diferite dimensiuni, cu 
diferite repertorii și cu costuri fixe pe care să le acopere fiecare membru, trebuie să se acorde 
o atenție deosebită marjelor tranzacțiilor dintre organizații. 

Amendamentul 157
Eija-Riitta Korhola
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Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organizația de gestiune colectivă căreia i 
se adresează solicitarea licențiază 
repertoriul organizației de gestiune 
colectivă care formulează solicitarea, în 
relațiile sale cu utilizatorii, în aceleași 
condiții cu propriul său repertoriu și nu 
exclude repertoriul organizației care a 
formulat solicitarea din repertoriul 
licențiat fără acordul organizației care a 
formulat solicitarea.

Or. en

Justificare

Amendamentul este identic amendamentului cu numărul 25 al raportorului, schimbând locul 
amendamentului, dar păstrând în același timp propunerea originală a Comisiei pentru 
articolul 29 alineatul (3). Acest articol împreună cu amendamentul propus subliniază faptul 
că repertoriile organizațiilor de gestiune colectivă mici și mijlocii ar trebui să fie suficient 
protejate pentru a contribui pe deplin la dezvoltarea și promovarea diversității culturale în 
Europa și ar trebui să beneficieze de tratament egal la acordarea de licențe pentru muzica 
comercializată la nivel transfrontalier și online în Europa.

Amendamentul 158
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33 eliminat
Derogări privind drepturile muzicale 
online necesare pentru programele de 
radio și de televiziune
Cerințele prezentului titlu nu se aplică 
societăților de gestiune colectivă care 
acordă, pe baza agregării benevole a 
drepturilor necesare, realizată în 
conformitate cu normele privind 
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concurența de la articolele 101 și 102 din 
TFUE, o licență multiteritorială pentru 
drepturile online asupra unor opere 
muzicale necesare unei societăți de 
radiodifuziune pentru a comunica sau a 
pune la dispoziția publicului programele 
sale de radio și de televiziune simultan cu 
transmiterea acestora prin radiodifuziune 
sau ulterior acestei transmisii, precum și 
orice material online produs de societatea 
de radiodifuziune care are un caracter 
auxiliar față de transmisia inițială prin 
radiodifuziune a programului său de 
radio sau de televiziune.

Or. en

Justificare

Transferat la articolul 2(domeniul de aplicare).

Amendamentul 159
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 33 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AM\936984RO.doc 93/98 PE510.534v02-00

RO

radiodifuziune a programului său de radio 
sau de televiziune.

inițială prin radiodifuziune a programului 
său de radio sau de televiziune.

Or. en

Justificare

Pentru o mai mare claritate și conformitate cu considerentul 35, societatea de radiodifuziune 
ar trebui să acopere și avanpremierele. [Conform proiectului de aviz al Comisiei IMCO.]

Amendamentul 160
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 35 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Soluționarea litigiilor în care sunt implicați 
utilizatorii

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 161
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Modul în care sunt calculate tarifele reprezintă o cauză frecventă de generare a litigiilor, 
fiind astfel folositor să se precizeze în mod explicit că soluționarea litigiilor include și 
calcularea. Dreptul de a face apel la o instanță judecătorească este acoperit de alineatul al 
doilea și nu este necesară repetarea acestuia în cadrul acestui alineat.  

Amendamentul 162
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că disputele 
dintre societățile de gestiune colectivă și 
utilizatori referitoare la condițiile de 
acordare a licențelor existente și propuse, 
la tarife și la orice refuz de acordare a unei 
licențe sau de a se conforma prevederilor 
acesteia pot fi sesizate în instanță și, dacă 
este cazul, pot fi supuse unui organism de 
soluționare a litigiilor independent și 
imparțial. Statele membre se asigură că 
aceste organisme de soluționare a 
litigiilor sunt specializate în materia 
proprietății intelectuale și că deciziile 
acestora sunt luate pe baza criteriilor 
prevăzute la articolul 15 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 163
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Costurile administrative aferente 
exercitării acestor modalități de 
soluționare a litigiilor trebuie să fie 
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rezonabile.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru actorii mai mici care solicită 
soluționarea litigiilor, costurile administrative trebuie să fie rezonabile. [Conform proiectului 
de aviz al Comisiei IMCO.]

Amendamentul 164
Eija-Riitta Korhola

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că, în 
cazul în care utilizatorii au recurs la 
soluționarea litigiilor prevăzute în acest 
articol, aceștia au obligația de a achita 
organizației de gestiune colectivă pe 
perioada de desfășurare a procesului:
(a) tariful preexistent aplicabil utilizării în 
cauză, dacă un astfel de tarif există; 
(b) o plată lunară cu caracter temporar și 
rezonabil stabilită de organismul de 
soluționare a litigiilor în cazul în care nu 
există un tarif preexistent aplicabil 
utilizării în cauză. 

Or. en

Amendamentul 165
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre se asigură că 
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organizațiile de gestiune colectivă sau 
utilizatorii, după caz, plătesc diferența 
dintre plățile efectuate și noul tarif stabilit 
de către organismul competent nu mai 
târziu de 30 de zile de la luarea deciziei de 
către respectivul organism.  

Or. en

Amendamentul 166
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Litigiile între organizațiile de gestiune colectivă cu privire la capacitatea de prelucrare și la 
transparența repertorului ar trebui să fie supuse soluționării litigiilor.  [Conform proiectului 
de aviz al Comisiei IMCO.]

Amendamentul 167
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd că autoritățile
naționale competente pot aplica sancțiuni 
și măsuri administrative corespunzătoare 
în cazul în care nu sunt respectate 
dispozițiile naționale adoptate pentru 
implementarea prezentei directive și se 
asigură că acestea sunt aplicate. Sancțiunile 

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente sunt abilitate să 
impună sancțiuni corespunzătoare
organizațiilor de gestiune colectivă și să ia 
măsurile necesare în cazul în care nu sunt 
respectate dispozițiile de drept intern
adoptate pentru implementarea prezentei 
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și măsurile trebuie să fie eficace,
proporționale și disuasive.

directive și se asigură că acestea sunt 
aplicate. Sancțiunile și măsurile trebuie să 
fie eficace și proporționale.

Or. en

Amendamentul 168
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd că autoritățile 
naționale competente pot aplica sancțiuni 
și măsuri administrative corespunzătoare în 
cazul în care nu sunt respectate dispozițiile 
naționale adoptate pentru implementarea 
prezentei directive și se asigură că acestea 
sunt aplicate. Sancțiunile și măsurile 
trebuie să fie eficace, proporționale și 
disuasive.

(1) Statele membre desemnează sau 
înființează autorități competente care 
controlează permanent organizațiile de 
gestiune colectivă stabilite pe teritoriul 
lor. Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale competente impun
sancțiuni și măsuri administrative 
corespunzătoare în cazul în care nu sunt 
respectate dispozițiile naționale adoptate 
pentru implementarea prezentei directive și 
se asigură că acestea sunt aplicate.
Sancțiunile și măsurile trebuie să fie 
eficace, proporționale și disuasive.

Or. en

Justificare

În cazul în care nu au fost desemnate sau înființate anterior autorități competente, statele 
membre trebuie să o facă. Limbaj de aplicare mai pronunțat. [Conform proiectului de aviz al 
Comisiei CULT.]

Amendamentul 169
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Articolul ar trebui să fie conform cu modificările de la articolul 2.


