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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

As indústrias criativas da Europa têm um elevado potencial para gerar emprego e 
crescimento. A nossa diversidade cultural oferece também uma vantagem e uma oportunidade 
únicas na cena mundial. A presente diretiva deve, por esse motivo, estimular a vitalidade das 
nossas indústrias criativas, mantendo, ao mesmo tempo, a capacidade das organizações de 
gestão coletiva de direitos de servir repertórios locais e de nicho de forma solidária. O relator 
da Comissão ITRE manifesta-se, de uma forma geral, satisfeito com o perfil global da 
proposta, que irá providenciar um novo instrumento às organizações de gestão coletiva 
europeias, aos usuários, aos beneficiários e aos artistas, que permitirá melhorar o 
funcionamento do setor da música em linha na Europa. A primeira parte da diretiva é 
particularmente importante, uma vez que aborda o tema da transparência e da boa 
governação: algumas das medidas sugeridas no parecer visam melhorar a eficácia e a 
funcionalidades desse novo sistema. O relator da Comissão ITRE pretende assegurar também 
que as disposições estabelecidas na proposta não discriminam as organizações de gestão 
coletiva europeias (incluindo prestadores de serviços em linha e agentes) relativamente às 
organizações não sedeadas na UE.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A presente diretiva não prejudica as 
disposições dos Estados-Membros em 
matéria de licenças coletivas alargadas ou 
obrigatórias, presunções legais de 
representação ou de transferência, ou 
uma combinação destas.

Or. en

Alteração 2
Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

(A presente alteração aplica-se à 
totalidade do texto legislativo em causa e 
apenas se repetirá em alterações 
posteriores que contenham outras 
modificações. A sua adoção impõe 
adaptações técnicas em todo o texto).

Or. en

Alteração 3
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O título I, o título II, artigos 13.º, 14.º, 
15.º, 17.º e 18.º e o título IV, à exceção dos 
artigos 36.º e 40.º devem também ser 
aplicáveis às organizações de gestão 
coletiva sedeadas fora do território da 
União que exerçam atividade na União.

Or. en

Alteração 4
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 2-B (novo)



PA\932766PT.doc 5/14 PE508.223v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

O título I, o título II, artigos 10.º e 11.º, 
n.º 1, artigos 12.º, 15.º, 16.º, 18.º, 19.º e 
20.º, o título III e o título IV, artigos 34.º, 
35.º, 37.º e 38.º devem também ser 
aplicáveis a prestadores de serviços de 
gestão de direitos independentes sedeados 
dentro ou fora do território da União que 
atuem como agentes dos titulares de 
direitos para a gestão dos seus direitos e 
exerçam atividade comercial na União.

Or. en

Alteração 5
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva não interfere com 
quaisquer disposições nacionais em 
matéria de licenças coletivas alargadas ou 
obrigatórias.

Or. en

Alteração 6
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva não derroga as 
disposições regulamentares em matéria de 
proteção das pessoas singulares no 
contexto do processamento de dados 
pessoais.

Or. en
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Alteração 7
Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) «Organização de gestão coletiva», 
qualquer organização que seja autorizada 
por lei ou por transmissão, licença ou 
qualquer outra disposição contratual a 
gerir direitos de autor ou direitos conexos 
em nome de mais do que um titular de 
direitos, para benefício coletivo desses 
titulares de direitos, como finalidade única 
ou principal e que seja:

i) detida ou controlada pelos seus 
membros, ou
ii) estruturada como uma organização 
sem fins lucrativos.

Or. en

Alteração 8
Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) «Licença multiterritorial», uma licença 
que abrange o território de mais do que um 
Estado-Membro;

k) «Licença multiterritorial», uma licença 
para um serviço de música em linha que 
abrange o território de mais do que um 
Estado-Membro;

Or. en

Alteração 9
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem decidir 
que o disposto nos n.ºs 1 e 2 se não aplica 

Suprimido
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a sociedades de gestão coletiva cujo 
balanço não exceda os limites de dois dos 
três critérios seguintes:
(a) Total do balanço: 350 000 EUR;
(b) Volume de negócios líquido: 700.000 
EUR;
(c) Número médio de empregados durante 
o exercício: dez.

Or. en

Alteração 10
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a sociedade de gestão coletiva distribui 
regular e diligentemente e paga os 
montantes devidos aos titulares que 
representa. A sociedade deve efetuar essa 
distribuição e os pagamentos, sem demora 
injustificada, e no prazo de 6 meses a 
contar do final do exercício em que as 
receitas de direitos foram cobradas, salvo 
se razões objetivas, relacionadas, em 
particular, com a comunicação de 
informações pelos usuários, a identificação 
de direitos, titulares ou o cruzamento de 
informações sobre obras e outras 
prestações com os titulares impedirem a 
sociedade de respeitar esse prazo. A 
sociedade deve efetuar essa distribuição e 
os pagamentos rigorosamente, a fim de 
garantir a igualdade de tratamento de todas 
as categorias de titulares.

Or. en

Alteração 11
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 12
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

As tarifas de direitos exclusivos não 
devem ser excessivas em relação ao valor 
do serviço prestado e devem ser razoáveis 
relativamente ao valor económico do 
serviço prestado.

Or. en

Alteração 13
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Uma organização de gestão coletiva 
que conceda licenças não pode ser 
obrigada a utilizar como precedente, para 
outros tipos de serviços, os termos de 
licenciamento acordados com um 
prestador de serviços se este prestar um 
novo tipo de serviços que esteja disponível 
ao público há menos de três anos.

Or. en
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Alteração 14
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os usuários devem fornecer às 
organizações de gestão coletiva, num 
formato e num prazo adotados ou 
acordados, as informações necessárias à 
realização de uma análise exata do uso 
dos seus repertórios.

Or. en

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. As organizações de gestão coletiva 
devem ser autorizadas a incluir o direito 
de auditoria nas suas licenças, mediante 
condições razoáveis, a fim de verificar o 
cumprimento dos termos da licença e da 
declaração de receitas abrangidas.

Or. en

Alteração 16
Proposta de diretiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
As organizações de gestão coletiva devem 
responder a comunicações de pessoas que 
solicitem a concessão de uma licença num 
prazo máximo de 14 dias e devem propor 
uma licença no prazo de 60 dias a contar 
da data de receção do pedido de licença 
com as informações pertinentes. Se uma 
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organização de gestão coletiva não 
cumprir estes prazos, a pessoa que solicita 
a concessão da licença tem o direito de 
recorrer à resolução de litígios nos termos 
dos artigos 35.º, 36.º e 37.º e de ser 
ressarcida das custas judiciais razoáveis 
de tal resolução de litígios pela 
organização de gestão coletiva. Esta 
resolução de litígios deve surtir efeito 
apenas entre essa pessoa e essa 
organização de gestão coletiva é aplicável 
apenas a serviços em linha.

Or. en

Alteração 17
Proposta de diretiva
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 19
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en
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Alteração 21
Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer acordo de representação entre 
sociedades de gestão coletiva pelo qual 
uma sociedade mandata outra para 
conceder licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais do 
seu próprio repertório de música tem 
natureza não exclusiva. As sociedades
mandatadas devem gerir esses direitos em 
linha em termos não discriminatórios.

1. A fim de permitir a agregação de uma 
multiplicidade de repertórios e a 
concessão de licenças de repertórios 
múltiplos e multiterritoriais, as 
organizações de gestão coletiva devem ter 
a possibilidade de concluir acordos de 
representação com outras organizações de 
gestão coletiva em prol da coordenação e 
da eficiência de tais licenças em 
condições de igualdade e em termos não 
discriminatórias. Qualquer acordo de 
representação entre organizações de gestão 
coletiva pelo qual uma organização
mandata outra para conceder licenças 
multiterritoriais de direitos em linha sobre 
obras musicais do seu próprio repertório de 
música deve manter a capacidade de a 
organização mandante mandatar outra 
organização e tem natureza não exclusiva. 
As organizações mandatadas devem gerir 
esses direitos em linha em termos não 
discriminatórios.

Or. en

Alteração 22
Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
promover nas mesmas condições, se for 
caso disso, a cooperação entre as 
organizações de gestão coletiva nos 
domínios da gestão, da administração e do 
licenciamento de direitos.

Or. en
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Alteração 23
Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 24
Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 25
Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A sociedade de gestão coletiva 
requerente deve disponibilizar à sociedade 
requerida as informações sobre o seu 
próprio repertório de música, necessárias 

3. A organização de gestão coletiva 
requerida, nos seus contactos com os 
usuários, deve licenciar o repertório da 
organização de gestão coletiva requerente 
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para a concessão de licenças 
multiterritoriais de direitos em linha sobre 
obras musicais. Se as informações forem 
insuficientes ou prestadas de forma que 
não permita que a sociedade requerida 
satisfaça os requisitos do presente título, a 
sociedade requerida tem o direito de 
cobrar os custos razoáveis em que tenha 
incorrido para satisfazer esses requisitos 
ou excluir as obras relativamente às quais 
a informação seja insuficiente ou não 
possa ser utilizada.

em condições semelhantes às do seu 
próprio repertório e não deve excluir do 
repertório licenciado o repertório dessa 
organização sem o consentimento da 
mesma.

Or. en

Alteração 26
Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem assegurar
que as respetivas autoridades competentes 
imponham sanções e medidas 
administrativas adequadas, ou, em 
alternativa, designem organismos 
apropriados, sempre que as disposições 
nacionais adotadas na transposição da 
presente diretiva não tenham sido 
cumpridas e garantir que são aplicadas. As 
sanções e medidas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasoras.

Or. en


