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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à gestão 
coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e ao licenciamento multiterritorial de 
direitos sobre obras musicais para utilização em linha no mercado interno
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0372),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 50.º, n.º 2, alínea g), bem como os artigos 
53.º e 62.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0183/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta os pareceres fundamentados apresentados pelo Senado francês, pela 
Câmara dos Deputados luxemburguesa e pelo Parlamento sueco, no âmbito do Protocolo 
n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, 
segundo os quais o projeto de ato legislativo não respeita o princípio da subsidiariedade,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 12 de dezembro de 
20121,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e os pareceres da 
Comissão do Comércio Internacional e da Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, bem como da 
Comissão da Cultura e da Educação (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 2

                                               
1 JO C 44 de 15.2.2013, p. 104. 
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Texto da Comissão Alteração

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

(2) A divulgação de conteúdos protegidos 
por direitos de autor e direitos conexos e os 
serviços associados, incluindo livros, 
produções audiovisuais e música gravada, 
exigem o licenciamento de direitos por 
diversos titulares de direitos de autor e de 
direitos conexos, como autores, artistas, 
intérpretes ou executantes, produtores e 
editores. Cabe, normalmente, aos titulares 
escolher entre a gestão individual e 
coletiva dos seus direitos. A gestão dos 
direitos de autor e direitos conexos inclui a 
concessão de licenças aos usuários, a 
auditoria dos titulares de licenças e o 
acompanhamento da utilização dos 
direitos, a defesa dos direitos de autor e 
direitos conexos, a cobrança de receitas 
provenientes da exploração dos direitos e a 
distribuição dos montantes devidos aos 
titulares dos direitos.

Or. fr

Alteração 2
Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) Nos termos do disposto no artigo 
167.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, esta última deve ter 
em consideração a diversidade cultural 
nas suas ações e contribuir para o 
desenvolvimento das culturas dos 
Estados-Membros, respeitando a sua 
diversidade nacional e regional, e pondo 
simultaneamente em evidência o 
património cultural comum. As 
sociedades de gestão coletiva 
desempenham um papel importante na 
promoção e proteção da diversidade 
cultural. As sociedades de gestão coletiva 
permitem que os titulares de direitos 
sejam remunerados por utilizações que 
estes não estariam em posição de
controlar ou de cobrar, designadamente 
nos mercados estrangeiros. Além disso, 
exercem uma função social e cultural 
enquanto promotores da diversidade das 
expressões culturais, permitindo aos 
repertórios mais pequenos e menos 
populares o acesso ao mercado.

Or. fr

Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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circulação dos serviços entre os 
Estados-Membros. Tal implica que as 
sociedades sejam livres de prestar os seus 
serviços além-fronteiras, representar 
titulares de direitos residentes ou 
estabelecidos noutros Estados-Membros 
ou conceder licenças aos usuários 
residentes ou estabelecidos noutros 
Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

A presente diretiva visa melhorar o funcionamento e a transparência das sociedades de 
gestão coletiva, bem como facilitar a concessão de licenças multiterritoriais. Por 
conseguinte, todas as questões relativas ao âmbito de aplicação da Diretiva 2006/123/CE 
não devem ser abordadas neste texto.

Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A presente diretiva não prejudica o 
direito que assiste aos Estados-Membros 
de disporem ou de adotarem regras que 
prevejam um nível de boa governação e de 
transparência das sociedades de gestão 
coletiva superior ao previsto no título II 
da mesma.

Or. fr

Justificação

Trata-se da primeira proposta legislativa nesta matéria. Por força do princípio da 
subsidiariedade, os Estados-Membros devem poder adotar regras mais rigorosas em matéria 
de governação e de transparência das sociedades de gestão coletiva.

Alteração 5
Proposta de diretiva
Considerando 7-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(7-B) A presente diretiva não afeta as 
disposições dos Estados-Membros em 
matéria de gestão de direitos, tais como as 
licenças coletivas alargadas, as 
presunções legais de representação ou de 
transferência, desde que as mesmas sejam 
compatíveis com o direito da União e as 
obrigações internacionais da União e dos 
Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 6
Proposta de diretiva
Considerando 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-C) A presente diretiva não prejudica a 
liberdade de associação dos empregadores 
e trabalhadores, a sua liberdade de 
constituir organizações profissionais e 
sindicais da sua escolha para defender os 
seus interesses e a liberdade de negociar e 
de celebrar convenções coletivas, em 
conformidade com o direito nacional.

Or. fr

Alteração 7
Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para assegurar que os titulares de 
direitos de autor e direitos conexos podem 
beneficiar inteiramente do mercado 
interno quando os seus direitos são 
geridos de forma coletiva e que a sua 
liberdade de exercício de direitos não é 

Suprimido
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indevidamente afetada, é necessário 
estabelecer a inclusão de garantias 
adequadas nos documentos constitutivos 
das sociedades de gestão coletiva. Além 
disso, em conformidade com a 
Diretiva 2006/123/CE, as sociedades não 
devem discriminar, direta ou 
indiretamente, entre os titulares de 
direitos com base na sua nacionalidade, 
local de residência ou local de 
estabelecimento, quando prestam serviços 
de gestão.

Or. fr

Justificação

A presente diretiva visa melhorar o funcionamento e a transparência das sociedades de 
gestão coletiva, bem como facilitar a concessão de licenças multiterritoriais. Por 
conseguinte, todas as questões relativas ao âmbito de aplicação da Diretiva 2006/123/CE 
não devem ser abordadas neste texto.

Alteração 8
Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) A liberdade de prestar e de obter 
serviços de gestão coletiva para além das 
fronteiras nacionais implica que os titulares 
dos direitos possam escolher livremente a 
sociedade de gestão coletiva para a gestão 
dos seus direitos, como direitos de 
execução pública ou de emissão, ou 
categorias de direitos, como os de 
comunicação interativa com o público, 
desde que a sociedade gira já esses direitos 
ou categorias de direitos. A assembleia 
geral dos membros das sociedades de 
gestão coletiva deve determinar os
direitos, categorias de direitos, obras, tipos 
de obras e outras prestações que podem 
ser geridos. A decisão da assembleia geral 
deve ter em consideração a liberdade 
individual dos titulares de direitos de 
disporem das suas obras e de escolherem 



PR\934456PT.doc 11/65 PE510.562v01-00

PT

sociedades que giram diferentes tipos de 
obras e outras prestações, como obras 
musicais ou fotográficas, devem também 
permitir esta flexibilidade aos titulares de 
direitos no que diz respeito à gestão dos 
diferentes tipos de obras e outras 
prestações. As sociedades devem informar 
os titulares dos direitos desta possibilidade 
de escolha e permitir-lhes o seu exercício 
tão facilmente quanto possível. Por último, 
a presente diretiva não deve prejudicar a 
possibilidade dos titulares de direitos de 
gerirem os seus direitos individualmente, 
incluindo para utilizações não comerciais.

livremente a sociedade que irá gerir 
coletivamente os seus direitos, as 
especificidades do setor cultural em causa 
e os compromissos necessários por parte 
dos titulares que permitam à sociedade de 
gestão coletiva realizar eficazmente a sua 
tarefa. Por último, a presente diretiva não 
deve prejudicar a possibilidade dos 
titulares de direitos de gerirem os seus 
direitos individualmente, incluindo para 
utilizações não comerciais.

Or. fr

Justificação

Deve ser consagrado o princípio da liberdade individual dos titulares de direitos de 
escolherem a sociedade de gestão coletiva que irá gerir os ses direitos. Todavia, essa 
liberdade não deve contribuir para uma maior fragmentação dos direitos. Além disso, o título 
II da diretiva aplica-se a todos os setores e, por conseguinte, é necessário ter em conta as 
especificidades do setor cultural em causa.

Alteração 9
Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Nos casos em que a gestão coletiva 
seja imposta pela legislação nacional, a 
autorização dos titulares de direitos não é 
exigida.

Or. fr

Justificação

Algumas legislações nacionais preveem a obrigatoriedade da gestão coletiva relativamente a 
determinados direitos ou categorias de direitos. A diretiva deve ter em linha de conta esta 
prática. Nesses casos, a autorização dos titulares de direitos não pode ser exigida.
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Alteração 10
Proposta de diretiva
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) Os titulares de direitos devem dispor 
da possibilidade de retirar facilmente os 
seus direitos ou categorias de direitos a 
uma sociedade de gestão coletiva, a fim de 
confiar ou transferir a totalidade ou parte 
deles para outra sociedade de gestão 
coletiva, independentemente do 
Estado-Membro de residência ou da 
nacionalidade da sociedade de gestão 
coletiva ou do titular de direitos. Esta 
prerrogativa não deve ser exercida de 
forma abusiva pelos titulares de direitos, 
nem de forma a comprometer a eficácia 
da missão da sociedade de gestão coletiva 
em causa. As sociedades que giram 
diferentes tipos de obras e outras 
prestações, como obras literárias, 
musicais ou fotográficas, devem também 
permitir esta flexibilidade aos titulares de 
direitos no que diz respeito à gestão dos 
diferentes tipos de obras e outras 
prestações. As sociedades devem informar 
os titulares dos direitos desta possibilidade 
de escolha e permitir-lhes o seu exercício 
tão facilmente quanto possível. Por 
último, a presente diretiva não deve 
prejudicar a possibilidade de os titulares 
de direitos gerirem os seus direitos 
individualmente, incluindo para 
utilizações não comerciais.

Or. fr

Justificação

Deve ser consagrado o direito de revogação. Contudo, tal como indicado pelo TJUE, não se 
deve colocar em rico a missão das sociedades de gestão coletiva, que constitui a proteção dos 
interesses de todos os seus membros.
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Alteração 11
Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) Os membros devem poder participar 
no acompanhamento da gestão das 
sociedades de gestão coletiva. Para o 
efeito, as sociedades devem estabelecer 
uma função de supervisão adequada à sua 
estrutura organizacional e permitir que os 
membros sejam representados no órgão 
que exerce essa função. Em conformidade 
com a legislação nacional, a função de 
supervisão deve ser exercida por um 
órgão especial, como por exemplo um 
conselho fiscal, ou pelo conselho de 
administração.

Or. fr

Alteração 12
Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O estabelecimento de condições 
comerciais equitativas na emissão de 
licenças é particularmente importante para 
garantir que os usuários podem obter 
licenças relativas a obras e outras 
prestações protegidas cujos direitos sejam 
representados por uma sociedade de gestão 
coletiva e para garantir a remuneração dos 
titulares dos direitos. As sociedades e os 
usuários devem, portanto, conduzir de boa-
fé negociações sobre a concessão de 
licenças e aplicar tarifas determinadas 
com base em critérios objetivos.

(18) O estabelecimento de condições 
comerciais e de condições de utilização de 
direitos equitativas e não discriminatórias
na emissão de licenças é particularmente 
importante para garantir que os usuários 
podem obter licenças relativas a obras e 
outras prestações protegidas cujos direitos 
sejam representados por uma sociedade de 
gestão coletiva e para garantir a 
remuneração dos titulares dos direitos. O 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
pronunciou-se por diversas ocasiões sobre 
a remuneração pela utilização dos direitos 
e, por conseguinte, afigura-se conveniente 
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codificar esta jurisprudência. As 
sociedades e os usuários devem, portanto, 
conduzir de boa-fé negociações sobre a 
concessão de licenças. As sociedades de 
gestão coletiva devem responder 
imediatamente às solicitações dos 
usuários, indicando as informações 
indispensáveis para efeitos de propor 
condições de licenciamento. As sociedades 
de gestão coletiva devem propor um 
licenciamento dentro de um prazo 
razoável, o qual deve ser inferior a 90 dias 
a contar da data de receção do pedido ou 
da data de receção das informações 
solicitadas pela sociedade de gestão 
coletiva. As tarifas aplicadas devem ser 
adequadas e calculadas com base em 
critérios objetivos que reflitam, 
nomeadamente, o cariz, o âmbito e o valor 
da utilização dos direitos nos intercâmbios 
económicos. Esses critérios devem ser 
imediatamente comunicados ao usuário 
em causa. 

Or. fr

Justificação

A relatora propõe a codificação da jurisprudência do TJUE sobre a remuneração (tarifas) 
relativamente à utilização dos direitos protegidos. Além disso, a relatora propõe enquadrar 
as negociações entre as partes através da imposição de prazos, a fim de acelerar e facilitar o 
licenciamento.

Alteração 13
Proposta de diretiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A fim de facilitar a missão das 
sociedades de gestão coletiva, deve 
exigir-se aos usuários que forneçam, 
dentro de um prazo razoável, informações 
sobre as utilizações dos direitos, 
categorias de direitos, obras, categorias de 
obras ou outras prestações representadas 
pelas sociedades de gestão coletiva.
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Or. fr

Alteração 14
Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Para garantir que os titulares dos 
direitos possam acompanhar o desempenho 
das suas sociedades de gestão coletiva e 
comparar desempenhos, as sociedades 
devem tornar público um relatório anual 
sobre transparência, que inclua 
informações financeiras auditadas 
comparáveis, específicas das suas 
atividades. As sociedades devem também 
publicar anualmente um relatório especial 
sobre a utilização dos montantes destinados 
a serviços sociais, culturais e educativos. 
Para evitar a imposição de encargos 
excessivos às sociedades mais pequenas e 
tornar as obrigações decorrentes da 
presente diretiva proporcionadas, os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade, se o considerarem 
necessário, de isentar as sociedades mais 
pequenas de certas obrigações de 
transparência.

(20) Para garantir que os titulares dos 
direitos possam acompanhar o desempenho 
das suas sociedades de gestão coletiva e 
comparar desempenhos, as sociedades 
devem tornar público um relatório anual 
sobre transparência, que inclua 
informações financeiras auditadas 
comparáveis, específicas das suas 
atividades. As sociedades devem também 
publicar anualmente um relatório especial 
sobre a utilização dos montantes destinados 
a serviços sociais, culturais e educativos. 
Esses relatórios devem poder ser 
publicados enquanto parte integrante de 
um documento, como por exemplo as 
contas anuais, ou individualmente. Para 
evitar a imposição de encargos excessivos 
às sociedades mais pequenas e tornar as 
obrigações decorrentes da presente diretiva 
proporcionadas, os Estados-Membros 
devem ter a possibilidade, se o 
considerarem necessário, de isentar as 
sociedades mais pequenas de certas 
obrigações de transparência.

Or. fr

Alteração 15
Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A Recomendação 2005/737/CE da 
Comissão promoveu um novo 
enquadramento regulamentar, mais 

(23) A Recomendação 2005/737/CE da 
Comissão promoveu um novo 
enquadramento regulamentar, mais 
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adequado à gestão, ao nível da União, dos 
direitos de autor e direitos conexos para a 
prestação de serviços de música em linha 
legais. Reconheceu que, na era da 
exploração em linha de obras musicais, os 
usuários comerciais necessitam de uma 
política de licenciamento adaptada à 
ubiquidade do ambiente em linha e 
multiterritorial. No entanto, a 
recomendação, devido à sua natureza 
facultativa, não foi suficiente para 
incentivar uma ampla concessão de 
licenças multiterritoriais relativas a direitos 
sobre obras musicais em linha nem para 
enfrentar as exigências específicas de 
concessão de licenças multiterritoriais.

adequado à gestão, ao nível da União, dos 
direitos de autor e direitos conexos para a 
prestação de serviços de música em linha 
legais. Reconheceu que, na era da 
exploração em linha de obras musicais, os 
usuários comerciais necessitam de uma 
política de licenciamento adaptada à 
ubiquidade do ambiente em linha e 
multiterritorial. No entanto, a 
recomendação não foi suficiente para 
incentivar uma ampla concessão de 
licenças multiterritoriais relativas a direitos 
sobre obras musicais em linha nem para 
enfrentar as exigências específicas de 
concessão de licenças multiterritoriais.

Or. fr

Alteração 16
Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os objetivos e a eficácia das normas 
em matéria de licenciamento 
multiterritorial por sociedades de gestão 
coletiva seriam largamente postos em 
causa se os titulares de direitos não 
pudessem exercer os seus direitos 
concedendo licenças multiterritoriais 
quando a sociedade a que tivessem 
concedido os seus direitos não concedesse 
nem oferecesse licenças multiterritoriais e 
não quisesse mandatar outra sociedade para 
o fazer. Por esta razão, é importante, em 
tais circunstâncias, permitir que os titulares 
de direitos exerçam – eles próprios ou 
através de terceiros – o direito de 
concederem as licenças multiterritoriais 
pedidas por prestadores de serviços em 
linha, sem terem de retirar os seus direitos 
à sociedade.

(32) Os objetivos e a eficácia das normas 
em matéria de licenciamento 
multiterritorial por sociedades de gestão 
coletiva seriam largamente postos em 
causa se os titulares de direitos não 
pudessem exercer os seus direitos 
concedendo licenças multiterritoriais 
quando a sociedade a que tivessem 
concedido os seus direitos não concedesse 
nem oferecesse licenças multiterritoriais e 
não quisesse mandatar outra sociedade para 
o fazer. Por esta razão, é importante, em 
tais circunstâncias, permitir que os titulares 
de direitos exerçam – eles próprios ou 
através de terceiros – o direito de 
concederem as licenças multiterritoriais 
pedidas por prestadores de serviços em 
linha, revogando a autorização que 
concederam de gerir esses direitos ou 
retirando esses direitos à sociedade.
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Or. fr

Justificação

É necessário preservar o caráter exclusivo das cessões.

Alteração 17
Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) No interesse do mercado em linha, as 
obrigações fundamentais em matéria de 
acesso à informação, de tratamento de 
dados e de capacidades de faturação e de 
pagamento devem aplicar-se igualmente a 
qualquer entidade detida, no todo ou em 
parte, por uma sociedade de gestão coletiva 
e que ofereça ou conceda licenças 
multiterritoriais relativas a direitos em 
linha sobre obras musicais.

(33) No interesse do mercado em linha, as 
obrigações fundamentais em matéria de 
licenciamento multiterritorial, acesso à 
informação, de tratamento de dados e de 
capacidades de faturação e de pagamento, 
de acordos entre sociedades de gestão 
coletiva para o licenciamento 
multiterritorial, de obrigações de 
representar outra sociedade de gestão 
coletiva e de acesso ao licenciamento
multiterritorial devem aplicar-se 
igualmente a qualquer entidade detida 
direta ou indiretamente ou controlada, no 
todo ou em parte, por uma sociedade de 
gestão coletiva e que ofereça ou conceda 
licenças multiterritoriais relativas a direitos 
em linha sobre obras musicais

Or. fr

Alteração 18
Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) É necessário assegurar a aplicação 
eficaz das disposições de direito nacional 
adotadas em conformidade com a presente 
diretiva. As sociedades de gestão coletiva 
devem oferecer aos seus membros 
procedimentos específicos para o 
tratamento de reclamações e a resolução 

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

litígios. Esses procedimentos devem ser 
igualmente colocados à disposição de 
outros titulares de direitos representados 
pela sociedade, bem como das sociedades 
de gestão coletiva em nome das quais 
gerem direitos por força de um acordo de 
representação. É igualmente adequado 
assegurar que os Estados-Membros 
disponham de organismos de resolução de 
litígios independentes, imparciais e 
eficazes, capazes de resolver, dentro de 
prazos razoáveis, os litígios comerciais 
entre as sociedades e os usuários sobre 
condições de licenciamento vigentes ou 
propostas, assim como sobre as situações 
em que seja recusada a concessão de uma 
licença. Além disso, a eficácia das normas 
sobre a concessão de licenças 
multiterritoriais relativas a direitos em 
linha sobre obras musicais poderá ser 
comprometida se os litígios entre as 
sociedades e as suas contrapartes não 
forem resolvidos rápida e eficazmente por 
organismos independentes e imparciais. 
Consequentemente, é conveniente prever, 
sem prejuízo do direito de recurso a um 
tribunal, um procedimento extrajudicial 
facilmente acessível, eficiente e imparcial 
para a resolução de conflitos entre as 
sociedades, por um lado, e os prestadores 
de serviços de música em linha, os titulares 
dos direitos ou outras sociedades, por 
outro.

Or. fr

Alteração 19
Proposta de diretiva
Considerando 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) Os Estados-Membros não devem 
ser obrigados a criar novos órgãos de 
resolução de litígios ou novas jurisdições 
para agirem em consonância com a 
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presente diretiva no atinente à resolução 
de litígios. 

Or. fr

Alteração 20
Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 21
Proposta de diretiva
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Os Estados-Membros não devem 
ser obrigados a criar novas autoridades 
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competentes. Além disso, os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de impor controlos ex post 
ou ex ante. As autoridades competentes 
devem ser imparciais e dispor das 
competências e dos meios necessários 
para realizar com êxito as missões que lhe 
são confiadas.

Or. fr

Justificação

Deve respeitar-se a diversidade das tradições e práticas dos Estados-Membros em matéria de 
fiscalização das atividades das sociedades de gestão coletiva. Contudo, a diretiva não terá 
efeitos úteis se as autoridades competentes não forem imparciais e não exercerem um 
controlo efetivo das atividades das sociedades de gestão coletiva.

Alteração 22
Proposta de diretiva
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) Para assegurar condições 
uniformes de execução da presente 
diretiva, e em especial do artigo 25.º, 
n.º 5-A, é conveniente conferir 
competências de execução à Comissão. 
Essas competências devem ser exercidas 
nos termos do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo 
pelos Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela 
Comissão1.
__________________
1 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13.

Or. fr
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Alteração 23
Proposta de diretiva
Considerando 40-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-B) É conveniente recorrer ao 
procedimento de exame para a adoção dos 
atos de execução em causa, dado que se 
trata de atos de alcance geral.

Or. fr

Alteração 24
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem decidir que 
os títulos II e IV, com exceção dos artigos 
36.º e 40.º, sejam aplicáveis às sociedades 
de gestão coletiva estabelecidas fora da 
União Europeia e que exerçam atividades 
no seu território.

Or. fr

Justificação

É necessário impor um nível elevado de regulamentação a todas as sociedades de gestão 
coletiva que operam na UE.

Alteração 25
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

As disposições relevantes dos títulos II e 
IV, com exceção dos artigos 36.º e 40.º, 
são aplicáveis às entidades controladas 
direta ou indiretamente ou detidas total 
ou parcialmente pelas sociedades de 
gestão coletiva, nos casos em que essas 
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atividades estejam abrangidas pelo âmbito 
de aplicação dos referidos títulos quando 
exercidas por uma sociedade de gestão 
coletiva.

Or. fr

Justificação

É necessário respeitar o efeito útil da diretiva. Esta alteração visa as atividades das filiais ou 
de outras entidades, independentemente do seu estatuto jurídico, como por exemplo uma 
fundação, que sejam constituídas por uma sociedade de gestão coletiva. Nos casos em que
essas entidades exerçam atividades abrangidas pelo âmbito de aplicação dos títulos II e IV, 
por exemplo o investimento das receitas de direitos de autor, devem ser igualmente aplicáveis 
as disposições pertinentes desses títulos.

Alteração 26
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O título III e os artigos 36.º e 40.º do título 
IV não são aplicáveis às sociedades de 
gestão coletiva que concedam uma licença 
multiterritorial, numa base facultativa, a 
uma entidade emissora sobre os direitos 
em linha relativos a obras musicais para 
serviços que apresentam uma natureza 
acessória relativamente aos serviços fora 
de linha da referida entidade emissora.

Or. fr

Justificação

É necessário introduzir no artigo 2.º a exceção que atualmente se encontra no artigo 33.º 
Atualmente, as entidades emissoras continuam apegadas a uma lógica de proximidade, sendo 
necessário dar-lhes a possibilidade se de dirigirem a uma sociedade de gestão coletiva para 
os serviços em linha que sejam acessórios relativamente aos propostos fora de linha. Por 
último, a relatora esclarece que outras iniciativas da UE devem abordar especificamente a 
problemática do setor audiovisual.

Alteração 27
Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

a) seja detida ou controlada pelos seus 
membros, ou;

b) seja uma associação sem fins 
lucrativos;

Or. fr

Justificação

O estatuto jurídico das sociedades de gestão coletiva varia em função dos Estados-Membros. 
A definição deve incluir todas as possibilidades.

Alteração 28
Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Titular de direitos», qualquer pessoa 
singular ou coletiva, que não seja uma 
sociedade de gestão coletiva, que seja 
titular de um direito de autor ou direito 
conexo ou que, por força de um acordo 
para a exploração de direitos, tenha direito 
a uma quota-parte das receitas provenientes 
de quaisquer direitos geridos pela 
sociedade de gestão coletiva;

b) «Titular de direitos», qualquer pessoa 
singular ou coletiva, que não seja uma 
sociedade de gestão coletiva, que seja 
titular de um direito de autor ou direito 
conexo ou que, por força de um acordo 
para a exploração de direitos, ou da lei
tenha direito a uma quota-parte das receitas 
provenientes de quaisquer direitos geridos 
pela sociedade de gestão coletiva;

Or. fr

Alteração 29
Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Um titular de direitos pode satisfazer os requisitos de filiação a uma sociedade de gestão 
coletiva sem que seja efetivamente membro da mesma.

Alteração 30
Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Diretor», qualquer administrador 
executivo, membro do conselho de 
administração, de direção ou do conselho 
fiscal de uma sociedade de gestão coletiva;

e) «Diretor» qualquer pessoa singular 
que, por força da legislação nacional ou 
dos estatutos da sociedade, seja:

a) membro do conselho de administração, 
ou
b) membro da direção ou do conselho 
fiscal de uma sociedade de gestão coletiva;

Or. fr

Justificação

É necessário respeitar tanto os regimes duplos, que dispõem de um conselho fiscal, como os 
unitários que dispõem de um conselho de administração.

Alteração 31
Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

g) «Comissão de gestão», o montante 
cobrado por uma sociedade de gestão 
coletiva para cobrir os custos dos seus 
serviços de gestão de direitos de autor ou 
direitos conexos;

g) «Comissão de gestão», o montante 
cobrado ou deduzido das receitas de 
direitos de autor ou dos rendimentos 
derivados do investimento por uma 
sociedade de gestão coletiva para cobrir os 
custos dos seus serviços de gestão de 
direitos de autor ou direitos conexos;

Or. fr

Alteração 32
Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) «Usuário», qualquer pessoa singular ou 
coletiva que pratica atos sujeitos à 
autorização ou à remuneração de titulares 
de direitos ou ao pagamento de uma 
compensação a estes, mas não age como 
consumidor;

i) «Usuário», qualquer pessoa singular ou 
coletiva que pratica atos sujeitos à 
autorização ou à remuneração de titulares 
de direitos ou ao pagamento de uma 
compensação a estes, mas não age como 
consumidor, ou seja, para finalidades não 
abrangidas pelo âmbito da sua atividade 
profissional ou comercial;

Or. fr

Alteração 33
Proposta de diretiva
Artigo 3 - alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) «Repertório», as obras ou outras 
prestações protegidas cujos direitos são 
geridos por uma sociedade de gestão 
coletiva;

j) «Repertório», as obras, tipos de obras ou 
outras prestações protegidas cujos direitos 
são geridos por uma sociedade de gestão 
coletiva;

Or. fr
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Alteração 34
Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) «Serviço de música em linha», um 
serviço da sociedade da informação, na 
aceção do artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 
98/34/CE, que requeira o licenciamento de 
obras musicais.

m) «Serviço de música em linha», um 
serviço na aceção do artigo 1.º, n.º 2, da 
Diretiva 98/34/CE, que requeira o 
licenciamento de obras musicais.

Or. fr

Alteração 35
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os titulares têm o direito de autorizar 
uma sociedade de gestão coletiva da sua 
escolha para gerir os direitos, as categorias 
de direitos, as obras ou os tipos de obra e 
outras prestações da sua escolha, em 
relação aos Estados-Membros da sua 
escolha, independentemente do 
Estado-Membro de residência ou de
estabelecimento ou da nacionalidade da 
sociedade ou do titular. A assembleia geral 
dos membros das sociedades de gestão 
coletiva decide, em conformidade com o 
artigo 7.º, os direitos, as categorias de 
direitos, as obras, os tipos de obras e 
outras prestações que podem ser geridos.
Esta decisão deve ter em conta a liberdade 
individual dos titulares de direitos de 
disporem das suas obras e outras 
prestações, a sua liberdade de escolher a 
sociedade de gestão coletiva que irá gerir 
coletivamente os seus direitos, as 
especificidades do setor cultural em causa 
e os compromissos necessários por parte 
dos titulares de direitos, a fim de permitir 
que a sociedade de gestão coletiva realize 
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eficazmente a sua missão.

Or. fr

Justificação

Deve consagrar-se a liberdade de os titulares de direitos escolherem a sociedade de gestão 
coletiva que irá gerir os seus direitos. Essa liberdade não pode ser absoluta, é necessário 
considerar outros fatores, como por exemplo, o setor cultural em causa. Além disso, tal como 
foi apontado pelo TJUE, as sociedades de gestão coletiva podem exigir compromissos aos 
titulares de direitos quando os mesmos se afigurem necessários à realização das suas 
missões.

Alteração 36
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os titulares têm o direito de revogar a 
autorização de gestão de direitos, 
categorias de direitos, obras ou tipos de 
obra e outras prestações concedida a uma 
sociedade de gestão coletiva ou de retirar a 
uma sociedade quaisquer direitos ou 
categorias de direitos, obras ou tipos de 
obra e de outra prestação da sua escolha, 
em relação aos Estados-Membros da sua 
escolha, mediante um pré-aviso razoável 
não superior a seis meses. A sociedade 
pode decidir que a revogação ou a retirada 
produzirá efeitos apenas no fim do 
exercício.

Or. fr

Alteração 37
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A revogação da autorização ou a retirada 
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não afetam a validade das licenças 
concedidas pelas sociedades de gestão 
coletiva antes da data na qual a revogação 
da autorização ou a retirada produz 
efeitos. 

Or. fr

Alteração 38
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 39
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As sociedades de gestão coletiva devem 
informar os titulares dos direitos que lhes 
assistem nos termos dos n.os 1 a 6, antes de 
obter o seu consentimento para gerir
qualquer direito ou categoria de direitos ou 
tipo de obras e outras prestações.

As sociedades de gestão coletiva devem 
informar os titulares dos direitos que lhes 
assistem nos termos dos n.os 1 a 6, antes de 
obter o seu consentimento para gerir 
qualquer direito ou categoria de direitos, 
obras ou tipo de obras e outras prestações.

Or. fr
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Alteração 40
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Uma representação proporcional das diferentes categorias de titulares de direitos é uma 
garantia de boa administração no interesse de todos.

Alteração 41
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a assembleia geral dos membros das 
sociedades de gestão coletiva está 
organizada de acordo com o disposto nos 
n.os 2 a 8.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a assembleia geral dos membros das 
sociedades de gestão coletiva está 
organizada de acordo com o disposto nos 
n.os 2 a 8. Se, devido à sua forma jurídica, 
uma sociedade de gestão coletiva não 
dispuser de uma assembleia geral dos 
membros, os Estados-Membros podem 
decidir que as competências enunciadas 
nos n.os 3 a 6 são atribuídas ao órgão que 
exerce a função de fiscalização.

Or. fr

Justificação

As sociedades de gestão coletiva podem ser constituídas segundo diferentes formas jurídicas 
e nem sempre dispõem de uma assembleia geral.
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Alteração 42
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Política de distribuição dos montantes 
devidos aos titulares dos direitos, exceto se 
a assembleia geral decidir delegar esta 
decisão no órgão que exerce a função de 
fiscalização;

a) Política geral de distribuição dos 
montantes devidos aos titulares dos 
direitos;

Or. fr

Justificação

A assembleia geral dos membros deve definir as linhas diretrizes. A gestão diária deve ser 
realizada pelos outros órgãos.

Alteração 43
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Política geral sobre a utilização dos 
montantes devidos aos titulares de direitos 
que não possam ser distribuídos, conforme 
estabelecido no artigo 12.º, n.º 2;

Or. fr

Justificação

Trata-se de uma disposição que aumenta a transparência das sociedades de gestão coletiva, 
devendo manter-se uma prerrogativa da assembleia geral dos membros.

Alteração 44
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.° 5 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Política geral de investimento, incluindo 
a concessão de empréstimos, cauções ou 
garantias para empréstimos, relativamente 
a receitas de direitos;

c) Política geral de investimento
relativamente a receitas de direitos e de 
gestão dos riscos;

Or. fr

Alteração 45
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Regras relativas à dedução de receitas de 
direitos.

d) Regras relativas à dedução de receitas de 
direitos e de rendimentos derivados do 
investimento destes.

Or. fr

Alteração 46
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Aprovação da aquisição de imóveis 
pela sociedade de gestão coletiva;

Or. fr

Alteração 47
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Aprovação da criação de filiais, 
aquisições de outras entidades, aquisições 
de participações ou direitos sobre outras 
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entidades, fusões e alianças;

Or. fr

Alteração 48
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-C) Aprovação da contração e da 
concessão de empréstimos e da prestação 
de cauções ou garantias para 
empréstimos;

Or. fr

Alteração 49
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5 – alínea d-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-D) Determinação de direitos, categorias 
de direitos, obras, tipos de obras ou outras 
prestações que podem ser geridas pela 
sociedade de gestão coletiva.

Or. fr

Alteração 50
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As decisões abrangidas pelo n.º 4 e 
pelo n.º 5, alíneas d-A), d-B) e d-C), 
podem ser delegadas numa base «ad hoc» 
ou de forma estatutária, no órgão que 
exerce a função de fiscalização por força 
do artigo 8.º.



PR\934456PT.doc 33/65 PE510.562v01-00

PT

Or. fr

Alteração 51
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

O auditor deve realizar a sua missão com total independência e o seu relatório não deve ser 
aprovado por um órgão da sociedade de gestão coletiva.

Alteração 52
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

8. Os membros de uma sociedade de gestão 
coletiva têm o direito de nomear qualquer 
outra pessoa singular ou coletiva como seu 
procurador para participar e votar na 
assembleia geral em seu nome, desde que 
não haja conflitos de interesse. O 
procurador não pode ser uma pessoa 
singular ou coletiva abrangida por outra 
categoria de titulares de direitos.
Os Estados-Membros podem autorizar as 
sociedades de gestão coletiva a limitar o 
número de mandatos conferidos à mesma 
pessoa singular ou coletiva.

Or. fr
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Justificação

É necessário autorizar a representação, mas evitar os conflitos de interesse. Por este motivo, 
a relatora propõe a proibição dos mandatos entre diferentes categorias de titulares de 
direitos. Seguindo a mesma linha de raciocínio é conveniente limitar o número de mandatos 
por pessoa, a fim de evitar abusos.

Alteração 53
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as sociedades de gestão coletiva 
estabelecem uma função de fiscalização 
para o acompanhamento contínuo das 
atividades e do desempenho dos deveres 
das pessoas com responsabilidades de 
direção nas sociedades. A representação 
dos membros da sociedade no órgão que 
exerce esta função deve ser justa e 
equilibrada, a fim de assegurar a sua 
participação efetiva.

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as sociedades de gestão coletiva 
estabelecem uma função de fiscalização 
para o acompanhamento contínuo das 
atividades e do desempenho dos deveres 
das pessoas com responsabilidades de 
direção nas sociedades. A representação 
dos membros da sociedade no órgão que 
exerce esta função deve ser proporcional, a 
fim de assegurar a sua participação efetiva.

Or. fr

Justificação

Uma representação proporcional das diferentes categorias de titulares de direitos no órgão 
que exerce a função de fiscalização é uma garantia de um funcionamento mais transparente 
no interesse de todos os membros.

Alteração 54
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aprovar a aquisição de imóveis pela 
sociedade de gestão coletiva;

Suprimido

Or. fr
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Alteração 55
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Aprovar a criação de filiais, aquisições 
de outras entidades, aquisições de 
participações ou direitos sobre outras 
entidades, fusões e alianças;

Suprimido

Or. fr

Alteração 56
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Aprovar a contração e a concessão de 
empréstimos e a prestação de cauções ou 
garantias para empréstimos.

Suprimido

Or. fr

Alteração 57
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Exercer as competências que lhe são 
delegadas pela assembleia geral dos 
membros.

Or. fr

Justificação

A assembleia geral é o órgão que deve concentrar um grande número de competências. Para 
assegurar um funcionamento eficaz das sociedades de gestão coletiva e ter em linha de conta 
os diferentes tipos de organização possíveis, é necessário delegar algumas dessas 
competências no órgão referido no artigo 8.º.
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Alteração 58
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As competências visadas no presente 
artigo podem ser exercidas, em 
conformidade com a legislação nacional, 
por um conselho de administração, um 
conselho de direção ou um conselho de 
fiscalização.

Or. fr

Justificação

Na Europa existem modelos unitários (com conselho de administração) ou duplos (conselho 
de administração e conselho de fiscalização). A diretiva deve permitir a coexistência destes 
dois modelos.

Alteração 59
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 
a sociedades de gestão coletiva cujo 
balanço não exceda 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. fr

Alteração 60
Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as pessoas que gerem efetivamente os 
negócios de uma sociedade de gestão 
coletiva e os seus dirigentes, com exceção 
dos diretores que exercem funções de 
fiscalização, gerem a sociedade de forma 
sã e prudente, utilizando procedimentos 
administrativos e contabilísticos corretos e 
mecanismos de controlo interno.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as sociedades de gestão coletiva 
garantam que as pessoas que gerem 
efetivamente os negócios de uma sociedade 
de gestão coletiva e os seus dirigentes 
gerem a sociedade de forma sã e prudente, 
utilizando procedimentos administrativos e 
contabilísticos corretos e mecanismos de 
controlo interno.

As pessoas que gerem efetivamente as 
atividades da sociedade de gestão coletiva 
tomam, dentro de prazos razoáveis, as 
decisões relativas aos requisitos de 
licenciamento e de celebração dos 
contratos.

Or. fr

Justificação

O processo de tomada de decisões em matéria de licenciamento deve ser acelerado. A 
relatora não pretende impor um prazo específico, com o risco de ser demasiado extenso ou 
demasiado curto em função dos setores, mas indica que esse prazo deve ser razoável. 

Em termos jurídicos, a obrigação prevista no n.º 1 compete às sociedades de gestão coletiva.

Alteração 61
Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as pessoas que gerem efetivamente os 
negócios de uma sociedade de gestão 
coletiva e os seus dirigentes, com exceção 
dos diretores que exercem funções de 
fiscalização, concebem procedimentos 
destinados a evitar os conflitos de 
interesses. A sociedade de gestão coletiva 
deve dispor de procedimentos para 
identificar, gerir, acompanhar e divulgar os 
conflitos de interesses, de forma a evitar 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as pessoas que gerem efetivamente os 
negócios de uma sociedade de gestão 
coletiva e os seus dirigentes concebem 
procedimentos destinados a evitar os 
conflitos de interesses. A sociedade de 
gestão coletiva deve dispor de 
procedimentos para identificar, gerir, 
acompanhar e divulgar os conflitos de 
interesses, de forma a evitar que 
prejudiquem os interesses dos seus 
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que prejudiquem os interesses dos seus 
membros.

membros.

Or. fr

Alteração 62
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 63
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As sociedades de gestão coletiva devem 
gerir e manter separados as receitas dos 
direitos e quaisquer rendimentos derivados 
do investimento destes, dos seus próprios 
ativos, dos rendimentos derivados dos seus 
serviços de gestão ou do rendimento 
proveniente de quaisquer outras atividades.

2. As sociedades de gestão coletiva devem 
gerir e separar as receitas dos direitos e 
quaisquer rendimentos derivados do 
investimento destes, incluindo os juros, 
dos seus próprios ativos, dos rendimentos 
derivados dos seus serviços de gestão ou
do rendimento proveniente de quaisquer 
outras atividades.

Or. fr

Alteração 64
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As sociedades de gestão coletiva não 3. As receitas de direitos ou quaisquer 
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devem ser autorizadas a utilizar receitas 
de direitos ou quaisquer rendimentos 
derivados do investimento destes por sua 
própria conta, podendo apenas deduzir as 
suas comissões de gestão.

rendimentos derivados do investimento, 
incluindo os juros, apenas podem ser 
utilizados para fins de dedução de
comissões de gestão mediante decisão da 
assembleia geral, em conformidade com o 
artigo 7.º, n.º 5, alínea d).

Or. fr

Alteração 65
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As sociedades de gestão coletiva não 
devem ser autorizadas a utilizar receitas 
de direitos ou quaisquer rendimentos 
derivados do investimento destes, 
incluindo os juros, por sua própria conta.

Or. fr

Alteração 66
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Se, na pendência da distribuição dos 
montantes devidos aos titulares dos 
direitos, a sociedade de gestão coletiva 
investir as receitas de direitos ou quaisquer 
rendimentos provenientes do investimento 
destes, deve fazê-lo de acordo com a 
política global de investimento a que se 
refere o artigo 7.º, n.º 5, alínea c), e as 
seguintes regras:

4. Se, na pendência da distribuição dos 
montantes devidos aos titulares dos 
direitos, a sociedade de gestão coletiva 
investir as receitas de direitos ou quaisquer 
rendimentos provenientes do investimento 
destes, deve fazê-lo, no melhor interesse 
dos membros, de acordo com a política 
global de investimento a que se refere o 
artigo 7.º, n.º 5, alínea c), e as seguintes 
regras:

Or. fr
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Alteração 67
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os ativos devem ser investidos no 
melhor interesse dos membros; se existir
qualquer potencial conflito de interesses, a 
sociedade deve assegurar que o 
investimento é efetuado no interesse 
exclusivo dos membros;

a) O investimento é efetuado de forma a 
evitar qualquer potencial conflito de 
interesses;

Or. fr

Alteração 68
Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os acordos que regem a relação da 
sociedade de gestão coletiva com os seus 
membros e titulares de direitos especificam 
as deduções aplicáveis às receitas de 
direitos e quaisquer rendimentos 
derivados do investimento destes referidas 
no artigo 19.º, alíneas e) e f).

Or. fr

Alteração 69
Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As deduções devem ser razoáveis, 
relacionadas com as prestações 
fornecidas pela sociedade de gestão 
coletiva aos titulares de direitos, 
incluindo, se for caso disso, com os 
serviços referidos no n.º 2 e estabelecidas 



PR\934456PT.doc 41/65 PE510.562v01-00

PT

de acordo com critérios objetivos. 

Or. fr

Alteração 70
Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Antes de admitirem como membro 
um titular de direitos, as sociedades de 
gestão coletiva devem comunicar as 
regras relativas às deduções das receitas 
de direitos e das receitas dos 
investimentos destes.

Or. fr

Alteração 71
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a sociedade de gestão coletiva distribui 
regular e diligentemente e paga os 
montantes devidos a todos os titulares que 
representa. A sociedade deve efetuar essa 
distribuição e os pagamentos 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.
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Or. fr

Justificação

O prazo que a Comissão propõe é muito longo. A relatora sugere que seja reduzido e 
sublinha que este novo prazo pode estender-se até 18 meses a contar da data de cobrança das 
receitas de direitos de autor.

Alteração 72
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 73
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os titulares de direitos são elegíveis para 
reclamar o reembolso desses montantes 
nos prazos e de acordo com as 
modalidades previstos pela legislação 
nacional aplicável.

Or. fr
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Alteração 74
Proposta de diretiva
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Licenciamento Licenciamento e condições de utilização 
dos direitos

Or. fr

Justificação

Os titulares de direitos nem sempre concedem licenças para a utilização de obras protegidas.

Alteração 75
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As sociedades de gestão coletiva e os 
usuários devem conduzir de boa-fé as 
negociações para o licenciamento de 
direitos, incluindo a prestação de todas as 
informações necessárias sobre os 
respetivos serviços.

1. As sociedades de gestão coletiva e os 
usuários devem conduzir de boa-fé as 
negociações para o licenciamento de 
direitos. Devem prestar todas as 
informações necessárias sobre os 
respetivos serviços.

Or. fr

Alteração 76
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

As condições do licenciamento devem 
basear-se em critérios objetivos e não 
discriminatórios. As sociedades de gestão 
coletiva que concedam licenças sobre 
direitos não são obrigadas a basearem-se, 
para outros tipos de serviços, 
nomeadamente para os serviços em linha, 
nas condições de licenciamento acordadas 
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com um usuário, quando este último 
forneça um novo tipo de serviço oferecido 
ao público há menos de três anos.

Or. fr

Justificação

A relatora propõe transferir o artigo 32.º para o artigo 15.º, n.º 2, e alargar o seu âmbito de 
aplicação para abranger todos os setores, bem como os serviços em linha e fora de linha. 
Deve promover-se o desenvolvimento de novos serviços no mercado.

Alteração 77
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 aplicadas devem ser adequadas 
e calculadas com base em critérios 
objetivos que reflitam, nomeadamente, o 
âmbito, o cariz e o valor de utilização dos 
direitos nos intercâmbios económicos.

Or. fr

Justificação

A relatora propõe a codificação da jurisprudência do TJUE.

Alteração 78
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os critérios que permitem calcular as 
tarifas aplicadas visadas no segundo 
parágrafo devem ser imediatamente 
comunicados ao usuário em causa.

Or. fr
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Alteração 79
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

As sociedades de gestão coletiva devem 
responder imediatamente às solicitações 
dos usuários, indicando as informações 
indispensáveis para efeitos de proposta de 
condições de licenciamento. As sociedades 
de gestão coletiva devem propor um 
licenciamento dentro de um prazo 
razoável, o qual deverá ser inferior a 90 
dias a contar da data de receção do pedido 
ou da data de receção das informações 
solicitadas pelas sociedades de gestão 
coletiva.

Or. fr

Justificação

Deixando uma margem de manobra aos Estados-Membros, deve enquadrar-se as 
negociações entre sociedades de gestão coletiva e usuários.

Alteração 80
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Na ausência de legislação nacional que 
estabeleça os montantes devidos aos 
titulares de direitos respeitantes a um 
direito de remuneração e a um direito de 
compensação, a sociedade deve basear a 
sua determinação dos montantes devidos 
no valor económico desses direitos no 
comércio.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 81
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades competentes 
referidas no artigo 39.º fiscalizam o 
cumprimento dos requisitos enunciados 
nos n.os 2 a 3. 

Or. fr

Alteração 82
Proposta de diretiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Obrigações dos usuários

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os usuários comunicam, dentro de um 
prazo razoável, às sociedades de gestão 
coletiva todas as informações sobre a 
utilização dos direitos, categorias de 
direitos, obras, tipos de obras ou outras 
prestações que representam e que são 
necessárias para a cobrança e 
distribuição das receitas dos direitos.

Or. fr

Justificação

Deve ser imposta uma obrigação de informação aos usuários para permitir às sociedades de 
gestão coletiva atuarem na observância dos requisitos da diretiva.

Alteração 83
Proposta de diretiva
Artigo 16 – título
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Texto da Comissão Alteração

 Informações prestadas aos titulares de 
direitos sobre a gestão dos seus direitos

Informações prestadas aos membros sobre 
a gestão dos seus direitos

Or. fr

Alteração 84
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 85
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Lista dos acordos de representação que 
celebraram, incluindo informações sobre 
outras sociedades envolvidas, os 
repertórios representados e o âmbito de 
aplicação territorial desses acordos.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 86
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Além disso, as sociedades de gestão 
coletiva devem disponibilizar, a pedido 
devidamente fundamentado a este respeito
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.

Or. fr

Alteração 87
Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Regras sobre a distribuição dos 
montantes devidos aos titulares dos 
direitos;

d) Política geral de distribuição dos 
montantes devidos aos titulares dos 
direitos;

Or. fr

Alteração 88
Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Regras sobre comissões de gestão; e) Regras sobre comissões de gestão e 
deduções dos rendimentos derivados do
seu investimento;

Or. fr
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Alteração 89
Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Politica geral sobre a utilização dos 
montantes referidos no artigo 12.º, n.º 2;

Or. fr

Alteração 90
Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o cumprimento desses requisitos por 
sociedades de gestão coletiva pode ser 
efetivamente analisado pelas autoridades 
competentes a que se refere o artigo 39.º.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Ver, a este respeito, o artigo 40.º, n.º 1.

Alteração 91
Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Tomada em consideração, sem atrasos 
indevidos, de quaisquer alterações das 
informações referidas na alínea a);

d) Tomada em consideração, sem atrasos 
indevidos, de quaisquer alterações das 
informações referidas nas alíneas a) e b);

Or. fr
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Alteração 92
Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As sociedades de gestão coletiva que 
concedem licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais 
devem comunicar aos prestadores de 
serviços de música em linha, titulares de 
direitos e outras sociedades, por meios 
eletrónicos, informações atualizadas que 
permitam a identificação do repertório de 
música em linha que representam. Nessas 
informações incluem-se as obras musicais 
representadas, os direitos representados, no 
todo ou em parte, e os Estados-Membros 
representados.

1. As sociedades de gestão coletiva que 
concedem licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais 
devem comunicar aos prestadores de 
serviços de música em linha, membros e 
outras sociedades, por meios eletrónicos, 
informações atualizadas que permitam a 
identificação do repertório de música em 
linha que representam. Nessas informações 
incluem-se:

a) As obras musicais representadas, 
nomeadamente o nome dos artistas e o 
título do registo;
b) Os direitos representados, no todo ou em 
parte;
c) Os Estados-Membros representados.

(A parte final do artigo 23.º, n.º 1, do texto da Comissão transformou-se nas alíneas a) a c) 
na alteração do Parlamento).

Or. fr

Alteração 93
Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. fr

Justificação

A relatora introduz um novo artigo sobre a proteção dos dados pessoais aplicável aos 
tratamentos decorrentes da aplicação da diretiva.

Alteração 94
Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão pode criar 
formulários-modelo para os métodos de 
declaração visados no n.º 2 e para os 
formatos de fatura visados no n.º 3. Os 
referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 41.º-B, n.° 2.

Or. fr

Justificação

Deve dar-se à Comissão Europeia a possibilidade de adotar atos de execução para criar 
formulários-modelo no atinente às declarações de utilização dos direitos, bem como às 
faturas enviadas aos usuários.

Alteração 95
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. 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. A 
sociedade de gestão coletiva mandatada 
deve propor licenças nas mesmas 
condições que para o seu próprio 
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repertório.

Or. fr

Justificação

Deve especificar-se o caráter não discriminatório da gestão de direitos, indicando que as 
condições de licenciamento devem ser idênticas.

Alteração 96
Proposta de diretiva
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que, 
nos casos em que uma sociedade de gestão 
coletiva não conceda nem proponha 
licenças multiterritoriais de direitos em 
linha sobre obras musicais ou não permita 
que outra sociedade represente esses 
direitos para esse efeito um ano após a data 
de transposição da presente diretiva, os 
titulares de direitos que tenham autorizado 
essa sociedade a representar os seus 
direitos em linha sobre obras musicais 
podem conceder, eles próprios ou por 
intermédio de qualquer sociedade que 
cumpra o disposto no presente título ou de 
qualquer outra parte que autorizem, 
licenças multiterritoriais dos seus direitos 
em linha sobre obras musicais. A sociedade 
que não conceda nem se proponha 
conceder licenças multiterritoriais deve 
continuar a conceder ou propor-se 
conceder licenças de direitos em linha 
sobre obras musicais dos respetivos 
titulares para sua utilização no território 
do Estado-Membro em que a sociedade se 
encontre estabelecida, a não ser que os 
titulares revoguem a sua autorização para 
os gerir.

Os Estados-Membros devem garantir que, 
nos casos em que uma sociedade de gestão 
coletiva não conceda nem proponha 
licenças multiterritoriais de direitos em 
linha sobre obras musicais ou não permita 
que outra sociedade represente esses 
direitos para esse efeito um ano após a data 
de transposição da presente diretiva, os 
titulares de direitos que tenham autorizado 
essa sociedade a representar os seus 
direitos em linha sobre obras musicais 
possam revogar a autorização que 
acordaram de gerir esses direitos ou 
retirar esses direitos a fim de conceder, 
eles próprios ou por intermédio de 
qualquer sociedade que cumpra o disposto 
no presente título ou de qualquer outra 
parte que autorizem, licenças 
multiterritoriais dos seus direitos em linha 
sobre obras musicais.

Or. fr
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Justificação

É necessário preservar o caráter exclusivo das cessões.

Alteração 97
Proposta de diretiva
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Os artigos 18.º, n.º 1, alíneas a) e c), 22.º, 
23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 32.º e 36.º 
aplicam-se igualmente às entidades detidas, 
no todo ou em parte, por uma sociedade de 
gestão coletiva, que proponham ou 
concedam licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais.

Os artigos 18.º, n.º 1, alíneas a) e c), 21.º,
22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 28.º, 29.º, 
30.º e 36.º aplicam-se igualmente às 
entidades detidas, no todo ou em parte, ou 
controladas direta ou indiretamente por 
uma sociedade de gestão coletiva, que 
proponham ou concedam licenças 
multiterritoriais de direitos em linha sobre 
obras musicais.

Or. fr

Alteração 98
Proposta de diretiva
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido
Termos do licenciamento relativo a 

serviços em linha
Uma sociedade de gestão coletiva que 
conceda licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais 
não pode ser obrigada a utilizar como 
precedente para outros tipos de serviço os 
termos de licenciamento acordados com 
um prestador de serviços de música em 
linha, se o prestador de serviços de 
música em linha prestar um novo tipo de 
serviços que esteja disponível ao público 
há menos de três anos.

Or. fr
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Justificação

Este artigo é incluído no artigo 15.º.

Alteração 99
Proposta de diretiva
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º Suprimido
Derrogação relativa aos direitos de 
música em linha necessários para 

utilização em programas de rádio e de 
televisão

Os requisitos do presente título não são 
aplicáveis às sociedades de gestão coletiva 
que concedam, com base na agregação 
voluntária dos direitos necessários, em 
conformidade com as normas de 
concorrência dos artigos 101.º e 102.º do 
TFUE, uma licença multiterritorial de 
direitos em linha sobre obras musicais 
requerida por uma entidade emissora 
para transmitir ou disponibilizar ao 
público os seus programas de rádio ou de 
televisão de forma prévia, em simultâneo 
com ou após a primeira difusão em linha, 
assim como qualquer material em linha 
produzido pela entidade emissora que seja 
acessório à emissão inicial do seu 
programa de rádio ou de televisão.

Or. fr

Justificação

Ver a alteração ao artigo 2º.

Alteração 100
Proposta de diretiva
Artigo 34 – título
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Texto da Comissão Alteração

Resolução de litígios com membros e 
titulares de direitos

Procedimentos de reclamação

Or. fr

Alteração 101
Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as sociedades de gestão coletiva 
disponibilizam aos seus membros e
titulares de direitos procedimentos eficazes 
e oportunos para reclamações e resolução 
de litígios, particularmente no que se refere 
à autorização para a gestão, revogação ou 
retirada de direitos, condições de filiação, 
cobrança de montantes devidos aos 
titulares, deduções e distribuições.

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as sociedades de gestão coletiva 
disponibilizam aos seus membros, titulares 
de direitos e sociedades de gestão coletiva 
em nome das quais gerem direitos por 
força de um acordo de representação,
procedimentos eficazes e oportunos para 
reclamações e resolução de litígios, 
particularmente no que se refere à 
autorização para a gestão, revogação ou 
retirada de direitos, condições de filiação, 
cobrança de montantes devidos aos 
titulares, deduções e distribuições.

Or. fr

Alteração 102
Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As sociedades de gestão coletiva devem 
responder por escrito a reclamações dos 
membros ou titulares de direitos. Se as 
sociedades recusarem reclamações devem 
indicar os motivos.

2. As sociedades de gestão coletiva devem 
responder por escrito a reclamações dos 
membros, titulares de direitos ou 
sociedades de gestão coletiva em nome 
das quais gerem os direitos por força de 
um acordo de representação. Se as 
sociedades recusarem reclamações devem 
indicar os motivos.
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Or. fr

Alteração 103
Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As partes não podem ser impedidas de 
invocar e defender os seus direitos através 
de uma ação em tribunal.

Suprimido

Or. fr

Alteração 104
Proposta de diretiva
Artigo 35 – título

Texto da Comissão Alteração

Resolução de litígios com usuários Procedimentos de resolução alternativa de 
litígios

Or. fr

Alteração 105
Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar
que os litígios entre sociedades de gestão 
coletiva e usuários sobre condições de 
licenciamento vigentes e propostas, tarifas 
e qualquer recusa de concessão de uma 
licença podem ser submetidos a um 
tribunal e, se adequado, a uma entidade
de resolução de litígios independente e 
imparcial.

1. Os Estados-Membros podem prever que 
os litígios decorrentes da aplicação da 
presente diretiva entre sociedades de 
gestão coletiva, titulares de direitos ou
usuários sejam submetidos a um 
procedimento de resolução alternativa de 
litígios célere, independente e imparcial.
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Or. fr

Alteração 106
Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar, para efeitos de aplicação do 
título III, que os litígios a seguir 
indicados de sociedades de gestão coletiva 
que concedam ou se proponham conceder 
licenças multiterritoriais de direitos em 
linha sobre obras musicais podem ser 
submetidos a um procedimento 
independente e imparcial de resolução 
alternativa de litígios:
a) Litígios com prestadores efetivos ou 
potenciais de serviços de música em linha 
sobre a aplicação dos artigos 22.º, 23.º e 
25.º;
b) Litígios com um ou mais titulares de 
direitos sobre a aplicação dos artigos 22.º, 
23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 28.º, 29.º e 30.º;
c) Litígios com outras sociedades de 
gestão coletiva sobre a aplicação dos 
artigos 24.º, 25.º, 26.º, 28.º e 29.º.

Or. fr

Alteração 107
Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se a obrigação estabelecida no n.º 1 for 
cumprida mediante recurso a uma 
entidade de resolução de litígios 
independente e imparcial, tal não deve 
impedir as partes de invocar e defender os 
seus direitos mediante interposição de 

Suprimido
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uma ação perante um tribunal.

Or. fr

Alteração 108
Proposta de diretiva
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º Suprimido
Resolução alternativa de litígios

1. Os Estados-Membros devem assegurar, 
para efeitos de aplicação do título III, que 
os litígios a seguir indicados de 
sociedades de gestão coletiva que 
concedam ou se proponham conceder 
licenças multiterritoriais de direitos em 
linha sobre obras musicais podem ser 
submetidos a uma entidade independente 
e imparcial de resolução alternativa de 
litígios:
a) Litígios com prestadores efetivos ou 
potenciais de serviços de música em linha 
sobre a aplicação dos artigos 22.º, 23.º e 
25.º;
b) Litígios com um ou mais titulares de 
direitos sobre a aplicação dos artigos 22.º, 
23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 28.º, 29.º e 30.º;
c) Litígios com outras sociedades sobre a 
aplicação dos artigos 24.º, 25.º, 26.º, 28.º e 
29.º.
2. As sociedades de gestão coletiva devem 
informar as partes interessadas da 
disponibilidade dos procedimentos de 
resolução alternativa de litígios, conforme 
previsto no n.º 1.
3. Os procedimentos referidos nos n.os 1 e 
2 não impedem as partes de invocarem e 
defenderem os seus direitos mediante 
interposição de uma ação perante um 
tribunal.
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Or. fr

Alteração 109
Proposta de diretiva
Artigo 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-A
Resolução de litígios

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os litígios entre sociedades de gestão 
coletiva e usuários sobre, 
designadamente, condições de 
licenciamento vigentes e propostas de 
licenciamento, tarifas e qualquer recusa 
de concessão de uma licença podem ser 
submetidos a um tribunal ou a uma 
entidade de resolução de litígios 
independente e imparcial.
2. Os artigos 34.º e 35.º e 36.º-A não 
prejudicam o direito de as partes 
invocarem e defenderem os seus direitos 
mediante interposição de um recurso 
perante um tribunal.

Or. fr

Alteração 110
Proposta de diretiva
Artigo 37 – título

Texto da Comissão Alteração

Queixas Controlo da aplicação da diretiva

Or. fr

Alteração 111
Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que são estabelecidos procedimentos para 
os membros de sociedades de gestão 
coletiva, titulares de direitos, usuários e 
outras partes interessadas apresentarem 
queixas às autoridades competentes 
relativamente às atividades das sociedades 
abrangidas pela presente diretiva.

1. Os Estados-Membros designam 
autoridades competentes que assegurem 
que as sociedades de gestão coletiva 
estabelecidas no seu território cumprem 
as disposições da legislação nacional 
adotadas em aplicação da presente 
diretiva. 

Or. fr

Alteração 112
Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que são estabelecidos 
procedimentos para os membros de 
sociedades de gestão coletiva, titulares de 
direitos, usuários e outras partes 
interessadas apresentarem queixas às 
autoridades competentes relativamente às 
atividades das sociedades abrangidas pela 
presente diretiva.

Or. fr

Alteração 113
Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. 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 
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tenham sido cumpridas e garantir que são 
aplicadas. As sanções e medidas devem 
ser efetivas, proporcionadas e 
dissuasoras.
Os Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão as referidas normas até [data] e 
devem comunicar-lhe sem demora 
qualquer alteração posterior que as afete.

Or. fr

Alteração 114
Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os Estados-Membros devem 
comunicar à Comissão as autoridades 
competentes referidas nos artigos 15.º, 
21.º, 37.º, 38.º e 40.º até [data].

Or. fr

Alteração 115
Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas necessárias para 
garantir que os procedimentos de queixa 
referidos no n.º 1 são geridos pelas 
autoridades competentes incumbidas de 
assegurar o cumprimento das disposições 
de direito nacional aprovadas de acordo 
com o disposto na presente diretiva.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 116
Proposta de diretiva
Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º Suprimido
Sanções ou medidas

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.
2. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão as normas a que se refere o 
n.º 1 até [data] e devem comunicar-lhe 
sem demora qualquer alteração posterior 
que as afete.

Or. fr

Alteração 117
Proposta de diretiva
Artigo 39 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão as autoridades competentes 
referidas nos artigos 21.º, 37.º, 38.º e 40.º 
até [data].

Os Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão as autoridades competentes 
referidas nos artigos 15.º, 21.º, 37.º, 38.º e 
40.º até [data]. A Comissão deve 
disponibilizar essas informações no seu 
sítio web.

Or. fr
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Alteração 118
Proposta de diretiva
Artigo 39 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve disponibilizar essas 
informações no seu sítio WEB.

Suprimido

Or. fr

Alteração 119
Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 120
Proposta de diretiva
Artigo 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º-A
Proteção dos dados pessoais

O tratamento de dados pessoais em 
aplicação da presente diretiva deve ser 
efetuado em conformidade com a 
Diretiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de outubro 
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de 1995, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados1.
______________
1 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Or. fr

Alteração 121
Proposta de diretiva
Artigo 41-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º-B
Comité

1. A Comissão é assistida por um comité. 
Esse comité deve ser entendido como 
comité na aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. fr

Alteração 122
Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem pôr em vigor, 
até [12 meses após a entrada em vigor da 
presente diretiva] as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 

Os Estados-Membros devem pôr em vigor, 
até [18 meses após a entrada em vigor da 
presente diretiva] as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
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texto dessas disposições. texto dessas disposições.

Or. fr


