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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Industriile creative europene au un potențial ridicat pentru crearea de locuri de muncă și 
creșterea economică. Diversitatea noastră culturală oferă un avantaj unic și oportunități pe 
scena mondială. Prezenta directivă ar trebui, prin urmare, să contribuie la vitalitatea 
industriilor noastre creative, păstrând totodată capacitatea organizațiilor de gestiune a 
drepturilor colective de a servi cauza repertoriilor locale și de nișă, pe baza solidarității. 
Raportorul ITRE își exprimă satisfacția generală față de profilul în ansamblu al propunerii, 
care va oferi organizațiilor europene de gestiune colectivă, utilizatorilor, beneficiarilor și 
artiștilor un nou instrument pentru o mai bună funcționare a sectorului muzical online din 
Europa. Foarte importantă este prima parte a directivei, care acoperă problema transparenței și 
buna guvernare: unele dintre măsurile sugerate în aviz au scopul de a îmbunătăți eficiența și 
funcționalitatea noului sistem. Raportorul ITRE dorește, de asemenea, să se asigure că 
dispozițiile introduse de propunere nu discriminează organizațiile de gestiune colectivă 
europene (inclusiv furnizorii și agenții de servicii online), în comparație cu organizațiile care 
nu sunt din UE. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Prezenta directivă nu aduce 
prejudiciu acordurilor statelor membre cu 
privire la acordarea de licențe colective 
extinse sau obligatorii, prezumțiilor 
juridice de reprezentare sau transfer sau 
combinației acestora.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(Prezentul amendament se aplică în tot 
textul și se va reflecta doar în 
amendamentele ulterioare care fac alte 
schimbări. adoptarea sa impune adaptări 
tehnice în întregul text.)

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlul I, titlul II articolele 13, 14, 15, 17 și 
18 și titlul IV, cu excepția articolelor 36 și 
40, se aplică, de asemenea, organizațiilor 
de gestiune colectivă stabilite în afara 
Uniunii cu privire la operațiunile lor 
desfășurate în Uniune.

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlul I, titlul II articolele 10, 11 alineatul 
(1), 12, 15, 16, 18, 19 și 20, titlul III și 
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titlul IV articolele 34, 35, 37 și 38 se 
aplică și prestatorilor independenți de 
servicii de gestionare a drepturilor, 
stabiliți în Uniune sau în afara sa, care 
gestionează aceste drepturi în calitate de 
agenți ai titularilor drepturilor respective 
și desfășoară activități comerciale în 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu afectează niciun 
acord privind acordarea de licențe 
colective extinse sau obligatorii la nivel 
național.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu constituie o 
derogare de la regulamentele europene 
privind protecția persoanelor în ceea ce 
privește prelucrarea datelor lor personale.

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a
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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 gestiune colectivă” 
înseamnă orice organizație autorizată prin 
lege sau prin atribuire, licență sau alt tip de 
înțelegere contractuală pentru a gestiona 
drepturile de autor și drepturile conexe în 
numele mai multor titulari de drepturi, în 
beneficiul colectiv al acelor titular, având 
drept unic scop sau unul dintre 
principalele scopuri această activitate și
care este:

(i) deținută sau controlată de membrii săi 
sau
(ii) organizată ca o organizație nonprofit.

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „licență multiteritorială” înseamnă o 
licență care acoperă teritoriul a mai mult de 
un stat membru;

(k) „licență multiteritorială” pentru un 
serviciu de muzică online înseamnă o 
licență care acoperă teritoriul a mai mult de 
un stat membru;

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot decide că 
alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul 
societăților de gestiune colectivă în cazul 
cărora datele din bilanțul contabil nu 
depășesc două din următoarele trei 

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

Or. en

Amendamentul 10
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 titularilor de drepturi pe care îi 
reprezintă. Societatea de gestiune colectivă 
realizează aceste operațiuni de distribuție și 
plată fără întârzieri necuvenite, 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

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 12
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 nu 
sunt excesive în relație cu valoarea 
serviciului furnizat și ar trebuie să fie 
rezonabile în relație cu valoarea 
economică a serviciului furnizat.

Or. en

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) O organizație de gestiune colectivă 
care furnizează licențe nu trebuie să fie 
obligată să utilizeze ca precedent pentru 
alte tipuri de servicii condițiile de 
acordare a licențelor convenite cu un 
prestator de servicii, în cazul în care acest 
prestator de servicii prestează un nou tip 
de serviciu care este disponibil public de 
mai puțin de trei ani.

Or. en
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Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Utilizatorii furnizează organizațiilor 
de gestiune colectivă, într-un format și un 
interval de timp adoptate sau convenite, 
informațiile necesare pentru a permite o 
analiză precisă a utilizării repertoriilor 
lor.

Or. en

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Organizațiile de gestiune colectivă 
pot include un drept de audit în licențele 
lor, care fac obiectul unor condiții 
rezonabile, pentru a verifica respectarea 
termenilor licenței și declararea venitului 
de calificare.

Or. en

Amendamentul 16
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 într-o 
perioadă de maximum 14 zile și propun o 
licență în 60 de zile de la primirea unei 
cereri de acordare a licenței, cu 
informațiile relevante. Dacă o organizație 
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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 și la plata costurilor juridice 
rezonabile aferente soluționării litigiilor 
de către organizația de gestiune colectivă. 
Soluționarea litigiilor produce efecte doar 
între persoana respectivă și organizația de 
gestiune colectivă respectivă și se aplică 
serviciilor online.

Or. en

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 18
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 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 19
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 organizație de gestiune 
colectivă pune la dispoziția titularului de 
drepturi sau a oricărei organizații de 
gestiune colectivă orice informații privind 
operele în cazul cărora unul sau mai mulți 
titulari de drepturi nu au fost identificați, 
inclusiv, în cazul în care aceste informații 
sunt disponibile, titlul operei, numele 
autorului, numele editorului sau al 
producătorului și orice alte informații 
pertinente disponibile care ar putea fi 
necesare pentru identificarea titularilor de 
drepturi.

Or. en

Amendamentul 20
Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en
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Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice acord de reprezentare dintre 
societăți de gestiune colectivă prin care o 
societate de gestiune colectivă o 
împuternicește pe o alta să acorde licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra unor opere muzicale din propriul 
repertoriu muzical trebuie să aibă un 
caracter neexclusiv. Societatea de gestiune 
colectivă gestionează drepturile online 
respective într-o manieră 
nediscriminatorie.

(1) Pentru a permite agregarea unei 
multiplicități de repertorii și pentru a 
putea oferi licențe multirepertorii și 
multiteritoriale, organizațiile de gestiune 
colectivă au posibilitatea să încheie 
acorduri de reprezentare cu alte 
organizații de gestiune colectivă pentru 
coordonarea și eficiența acestor licențe în 
termeni echitabili și nediscriminatorii.
Orice acord de reprezentare dintre 
organizații de gestiune colectivă prin care 
o organizație de gestiune colectivă o 
împuternicește pe o alta să acorde licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra unor opere muzicale din propriul 
repertoriu muzical ar trebui să păstreze 
capacitatea organizației mandatare de a 
mandata altă organizație și trebuie să aibă 
un caracter neexclusiv. Organizația de 
gestiune colectivă gestionează drepturile 
online respective într-o manieră 
nediscriminatorie.

Or. en

Amendamentul 22
Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre promovează, în 
același condiții, acolo unde este aplicabil, 
cooperarea dintre organizațiile de 
gestiune colectivă în domeniile gestiunii, 
administrării și licențierii de drepturi.

Or. en
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Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 24
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 societatea de gestiune 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 societății 
de gestiune colectivă care formulează 
solicitarea plus o marjă de profit 
rezonabilă.

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Societatea de gestiune colectivă care 
formulează solicitarea pune la dispoziția 
societății de gestiune colectivă căreia i se 
adresează solicitarea informațiile privind 
propriul repertoriu muzical necesare 
pentru furnizarea de licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra unor opere muzicale. În cazul în 
care aceste informații sunt insuficiente 
sau sunt furnizate într-o formă care nu 
permite societății de gestiune colectivă 
căreia i se adresează solicitarea să se 
conformeze cerințelor prezentului titlu, 
societatea de gestiune colectivă căreia i se 
adresează solicitarea are dreptul să 
factureze costurile rezonabile contractate 
pentru îndeplinirea acestor cerințe sau să 
excludă operele pentru care informațiile 
sunt insuficiente sau nu pot fi utilizate.

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

Or. en

Amendamentul 26
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 se asigură că 
autoritățile naționale competente impun
sancțiuni și măsuri administrative 
corespunzătoare sau, ca alternativă, 
numesc organisme 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.
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