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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea 
de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări 
online pe piața internă
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0372),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 50 alineatul (2) litera (g), precum și 
articolele 53 și 62 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0488/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizele motivate prezentate de către Senatul Franței, Camera deputaților 
din Luxembourg, Dieta Poloniei și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 
privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că 
proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

– având în vedere avizul din 12 decembrie 2012 al Comitetului Economic și Social 
European1,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru 
comerț internațional, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor și Comisiei pentru cultură și educație (A7-0022/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 2

                                               
1 JO C 44, 15.2.2013, p. 104. 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Diseminarea de conținut protejat prin 
drepturi de autor și drepturi conexe, 
precum și a serviciilor aferente, inclusiv 
cărți, producții audiovizuale și înregistrări 
muzicale necesită acordarea de licențe de 
către diferiți titulari ai drepturilor de autor 
și ai drepturilor conexe, cum ar fi autorii, 
artiștii interpreți sau executanți, 
producătorii și editorii. Alegerea între 
gestionarea individuală sau colectivă a 
drepturilor le revine, în mod normal, 
titularilor acestor drepturi. Gestionarea 
drepturilor de autor și a drepturilor conexe 
include acordarea de licențe utilizatorilor, 
auditarea entităților care primesc licențe și 
monitorizarea utilizării drepturilor, 
asigurarea respectării drepturilor de autor și 
a drepturilor conexe, colectarea de venituri 
generate de exploatarea drepturilor și 
distribuția sumelor cuvenite titularilor de 
drepturi.

Or. fr

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În conformitate cu articolul 167 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Uniunea Europeană trebuie să 
țină cont de diversitatea culturală în 
acțiunile sale și să contribuie la înflorirea 
culturilor statelor membre, respectând 
diversitatea lor națională și regională, și 
punând totodată în evidență moștenirea 
culturală comună. Societățile de gestiune 
colectivă joacă un rol important în 
promovarea și protejarea diversității 
culturale. Societățile de gestiune colectivă 
fac posibilă remunerarea titularilor de 
drepturi pentru utilizări în cazul cărora 
aceștia nu ar fi în măsură să asigure 
controlul sau respectarea drepturilor, 
inclusiv pe piețele din străinătate. Acestea 
au, de altfel, un rol social și cultural 
important: promovează diversitatea 
expresiilor culturale, permițând accesul la 
piață al repertoriilor celor mai puțin 
voluminoase și celor mai puțin populare.

Or. fr

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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societățile de gestiune colectivă să fie 
libere să presteze servicii transfrontaliere, 
să reprezinte titulari de drepturi rezidenți 
sau stabiliți în alte state membre sau să 
acorde licențe utilizatorilor rezidenți sau 
stabiliți în alte state membre.

Or. fr

Justificare

Prezenta directivă are scopul de a îmbunătăți funcționarea și transparența societăților de 
gestiune colectivă și de a facilita acordarea de licențe multi-teritoriale. Prin urmare, 
problemele legate de domeniul de aplicare al Directivei 2006/123/CE nu sunt tratate în acest 
text.

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a avea sau 
de a adopta norme care prevăd un nivel 
de transparență și bună administrare a 
societăților de gestiune colectivă superior 
celui prevăzut la titlul II din prezenta 
directivă.

Or. fr

Justificare

Este prima propunere legislativă din domeniu. Conform principiului subsidiarității, statele 
membre trebuie să aibă posibilitatea de a adopta norme mai stricte în materie de 
administrare și transparență a societăților de gestiune colectivă.

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispozițiilor din statele membre cu privire 
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la gestionarea drepturilor, cum ar fi 
licențele colective extinse, prezumțiile 
legale de reprezentare sau de transfer, cu 
condiția ca aceste dispoziții să fie 
compatibile cu dreptul Uniunii și cu 
obligațiile internaționale ale Uniunii și 
ale statelor membre.

Or. fr

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7c) Prezenta directivă nu aduce atingere 
libertății de asociere a angajatorilor și a 
lucrătorilor, libertății lor de a forma 
sindicate și organizații, la alegere, pentru 
apărarea intereselor lor și a libertății de 
negociere, precum și de a încheia 
acorduri colective, în conformitate cu 
legislația națională.

Or. fr

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a garanta că deținătorii de 
drepturi de autor și drepturi conexe pot 
beneficia pe deplin de piața internă atunci 
când drepturile lor sunt gestionate în mod 
colectiv și că libertatea lor de a-și exercita 
drepturile nu este afectată în mod 
nejustificat, este necesar să se prevadă 
includerea unor garanții adecvate în 
statutul societăților de gestiune colectivă. 
În plus, în conformitate cu Directiva 
2006/123/CE, societățile de gestiune 

eliminat
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colectivă nu trebuie să facă discriminări 
directe sau indirecte între titularii de 
drepturi din motive de naționalitate, loc de 
rezidență sau loc de stabilire, atunci când 
prestează servicii de gestionare.

Or. fr

Justificare

Prezenta directivă urmărește ameliorarea funcționării și transparenței societăților de 
gestiune colectivă și facilitarea acordării licențelor multiteritoriale. Prin urmare, problemele 
legate de domeniul de aplicare al Directivei 2006/123/CE nu trebuie tratate în acest text.

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Libertatea de a presta și a de beneficia 
de servicii de gestiune colectivă 
transfrontaliere implică posibilitatea ca 
titularii de drepturi să aleagă în mod liber 
societatea de gestiune colectivă care să le 
gestioneze drepturile, cum ar fi drepturile 
de interpretare în public sau de 
radiodifuziune, sau categoriile de drepturi, 
cum ar fi comunicarea interactivă cu 
publicul, cu condiția ca societatea de 
gestiune colectivă să gestioneze deja astfel 
de drepturi sau categorii de drepturi. 
Aceasta implică posibilitatea ca titularii 
de drepturi să își poată retrage cu 
ușurință drepturile sau categoriile de 
drepturi dintr-o societate de gestiune 
colectivă și să le încredințeze sau să le 
transfere integral sau parțial unei alte 
societăți de gestiune colectivă sau unei 
alte entități, indiferent de statul membru 
de rezidență sau de naționalitatea 
societății de gestiune colectivă sau a 
deținătorului de drepturi. Societățile de 
gestiune colectivă care gestionează 
diverse tipuri de opere și alte obiecte 
protejate, cum ar fi opere literare, 
muzicale sau fotografice, trebuie să le 

(9) Libertatea de a presta și a de beneficia 
de servicii de gestiune colectivă 
transfrontaliere implică posibilitatea ca 
titularii de drepturi să aleagă în mod liber 
societatea de gestiune colectivă care să le 
gestioneze drepturile, cum ar fi drepturile 
de interpretare în public sau de 
radiodifuziune, sau categoriile de drepturi, 
cum ar fi comunicarea interactivă cu 
publicul, cu condiția ca societatea de 
gestiune colectivă să gestioneze deja astfel 
de drepturi sau categorii de drepturi. 
Adunarea generală a membrilor 
societăților de gestiune colectivă ar trebui 
să stabilească drepturile, categorii de 
drepturi, operele, tipurile de opere și alte 
obiecte care pot fi gestionate. Decizia 
Adunării generale ar trebui să țină cont 
de libertatea individuală a titularilor de 
drepturi de a dispune de munca lor și de a 
alege compania care să le administreze 
colectiv drepturile, precum și de specificul 
sectorului cultural respectiv și de 
angajamentele necesare din partea 
titularilor pentru a permite societății de 
gestiune colectivă să-și îndeplinească 
misiunea în mod eficace. În fine, prezenta 
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acorde, de asemenea, această flexibilitate 
titularilor de drepturi în ceea ce privește 
gestionarea diverselor tipuri de opere și a 
altor obiecte protejate. Societățile de 
gestiune colectivă trebuie să informeze 
titularii de drepturi în privința acestei 
alegeri și să le permită acestora să o 
exercite cât mai ușor cu putință. În fine, 
prezenta directivă nu trebuie să aducă 
atingere posibilității titularilor de drepturi 
de a-și gestiona drepturile individual, 
inclusiv pentru utilizări necomerciale.

directivă nu trebuie să aducă atingere 
posibilității titularilor de drepturi de a-și 
gestiona drepturile individual, inclusiv 
pentru utilizări necomerciale.

Or. fr

Justificare

Trebuie consacrat principiul libertății individuale a titularilor de drepturi de a alege 
societatea de gestiune colectivă care să le administreze drepturile. Cu toate acestea, această 
libertate nu trebuie să contribuie la o fragmentare mai mare a drepturilor. În plus, titlul II din 
directivă se aplică tuturor sectoarelor și, în consecință, trebuie să se țină seama de specificul 
sectorului cultural în cauză.

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Autorizarea titularilor de drepturi nu 
este necesară în cazul în care gestionarea 
colectivă este impusă de dreptul național.

Or. fr

Justificare

Unele legislații naționale prevăd gestiunea colectivă obligatorie a anumitor drepturilor sau 
categorii de drepturi. Directiva trebuie să țină seama de această practică. În aceste cazuri, 
nu se poate cere autorizația titularilor de drepturi.

Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 9 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Titularii de drepturi ar trebui să aibă 
posibilitatea de a-și retrage cu ușurință 
drepturile sau categoriile de drepturi 
dintr-o societate de gestiune colectivă și să 
le încredințeze sau să le transfere integral 
sau parțial unei alte societăți de gestiune 
colectivă sau unei alte entități, indiferent 
de statul membru de rezidență sau de 
naționalitatea societății de gestiune 
colectivă sau a deținătorului de drepturi. 
Această prerogativă nu ar trebui să fie 
exercitată în mod abuziv de către titularii 
drepturilor și nici într-un mod care să 
pericliteze eficacitatea misiunii societății 
de gestiune colectivă în cauză. Societățile 
de gestiune colectivă care gestionează 
diverse tipuri de opere și alte obiecte 
protejate, cum ar fi operele literare, 
muzicale sau fotografice, trebuie să le 
acorde, de asemenea, această flexibilitate 
titularilor de drepturi în ceea ce privește 
gestionarea diverselor tipuri de opere și a 
altor obiecte protejate. Organizațiile de 
gestiune colectivă trebuie să informeze 
titularii de drepturi în privința acestei 
alegeri și să le permită acestora să o 
exercite cât mai ușor cu putință. În fine, 
prezenta directivă nu trebuie să aducă 
atingere posibilității titularilor de drepturi 
de a-și gestiona drepturile individual, 
inclusiv pentru utilizări necomerciale.

Or. fr

Justificare

Trebuie consacrat dreptul de retragere. Cu toate acestea, după cum indică CJUE, nu trebuie 
periclitată misiunea SGC, care este protecția intereselor tuturor membrilor.

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Membrii trebuie să aibă dreptul de a 
lua parte la monitorizarea gestionării 
societăților de gestiune colectivă. În acest 
scop, societățile de gestiune colectivă 
trebuie să înființeze o funcție de 
supraveghere, potrivit structurii lor 
organizatorice, și să permită reprezentarea 
membrilor în organismul care exercită 
această funcție. În conformitate cu dreptul 
național, funcția de monitorizare ar trebui 
exercitată fie de către un organism 
special, cum ar fi un consiliu de 
supraveghere, fie de către consiliul de
administrație.

Or. fr

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Acordarea licențelor și utilizarea 
drepturilor în condiții echitabile și 
nediscriminatorii este deosebit de 
importantă pentru a garanta că utilizatorii 
pot exploata opere și alte obiecte protejate 
pentru care o societate de gestiune 
colectivă este responsabilă cu 
reprezentarea drepturilor, precum și pentru 
a garanta remunerarea titularilor de 
drepturi. Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene s-a pronunțat în repetate 
rânduri cu privire la remunerarea pentru 
utilizarea drepturilor; prin urmare, este 
necesar să se codifice această 
jurisprudență. Societățile de gestiune 
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colectivă trebuie să se angajeze cu bună 
credință în negocierile privind acordarea 
licențelor. Societățile de gestiune colectivă 
ar trebui să răspundă prompt la cererile 
din partea utilizatorilor, indicând 
informațiile necesare pentru propunerea 
condițiilor de acordare a licențelor. 
Societățile de gestiune colectivă ar trebui 
să propună acordarea licențelor într-un 
termen rezonabil, care ar trebui să fie de 
sub 90 de zile de la data primirii cererii 
sau de la data primirii informațiilor 
solicitate de către societatea de gestiune 
colectivă. Tarifele aplicate ar trebui să fie 
adecvate și calculate pe baza unor criterii 
obiective, care să reflecte în special 
natura, extinderea și valoarea utilizării 
drepturilor în schimburile economice.
Aceste criterii ar trebui comunicate fără 
întârziere utilizatorului în cauză. 

Or. fr

Justificare

Raportoarea propune codificarea jurisprudenței CJUE în materie de remunerare (tarife) 
pentru utilizarea drepturilor protejate. În plus, raportoarea propune încadrarea negocierilor 
între părți, impunând termene, pentru a accelera și a facilita racordarea licențelor.

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Pentru a facilita sarcina societăților 
de gestiune colectivă, utilizatorii ar trebui 
să furnizeze, într-un termen rezonabil, 
informații cu privire la utilizarea 
drepturilor, categoriile de drepturi, 
operele, categoriile de opere sau alte 
obiecte reprezentate de societățile de 
gestiune colectivă.

Or. fr
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Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Recomandarea 2005/737/CE a 
Comisiei a promovat un nou mediu de 
reglementare, mai adecvat pentru 
gestionarea la nivelul Uniunii a drepturilor 

(23) Recomandarea 2005/737/CE a 
Comisiei a promovat un nou mediu de 
reglementare, mai adecvat pentru 
gestionarea la nivelul Uniunii a drepturilor 
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de autor și a drepturilor conexe pentru 
prestarea de servicii muzicale online licite. 
Recomandarea a confirmat că într-o epocă 
a exploatării online a operelor muzicale 
utilizatorii comerciali au nevoie de o 
politică multiteritorială de acordare a 
licențelor care să corespundă 
omniprezenței mediului online. Cu toate 
acestea, din cauza caracterului său 
benevol, recomandarea nu a fost suficientă 
pentru încurajarea acordării pe scară largă 
de licențe multiteritoriale pentru drepturile 
online asupra operelor muzicale și pentru 
rezolvarea problemelor specifice ale 
acordării de licențe multiteritoriale.

de autor și a drepturilor conexe pentru 
prestarea de servicii muzicale online licite. 
Recomandarea a confirmat că într-o epocă 
a exploatării online a operelor muzicale 
utilizatorii comerciali au nevoie de o 
politică multiteritorială de acordare a 
licențelor care să corespundă 
omniprezenței mediului online. Cu toate 
acestea, recomandarea nu a fost suficientă 
pentru încurajarea acordării pe scară largă 
de licențe multiteritoriale pentru drepturile 
online asupra operelor muzicale și pentru 
rezolvarea problemelor specifice ale 
acordării de licențe multiteritoriale.

Or. fr

Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Obiectivele și eficacitatea normelor 
privind acordarea de licențe multiteritoriale 
de către societățile de gestiune colectivă ar 
fi puse în pericol în mare măsură dacă 
titularii de drepturi nu ar fi capabili să își 
exercite drepturile prin acordarea de licențe 
multiteritoriale atunci când societatea de 
gestiune colectivă căreia i-au acordat 
drepturile nu acordă sau nu oferă licențe 
multiteritoriale și nu vrea să 
împuternicească o altă societate de gestiune 
colectivă să facă acest lucru. Din acest 
motiv, este important ca în astfel în 
împrejurări să li se dea titularilor de 
drepturi posibilitatea de a-și exercita 
dreptul de a acorda ei înșiși sau prin 
intermediul unei alte sau al unor altor părți 
licențele multiteritoriale de care au nevoie 
prestatorii de servicii online, fără a fi 
obligați să își retragă drepturile de la 
societatea de gestiune colectivă.

(32) Obiectivele și eficacitatea normelor 
privind acordarea de licențe multiteritoriale 
de către societățile de gestiune colectivă ar 
fi puse în pericol în mare măsură dacă 
titularii de drepturi nu ar fi capabili să își 
exercite drepturile prin acordarea de licențe 
multiteritoriale atunci când societatea de 
gestiune colectivă căreia i-au acordat 
drepturile nu acordă sau nu oferă licențe 
multiteritoriale și nu vrea să 
împuternicească o altă societate de gestiune 
colectivă să facă acest lucru. Din acest 
motiv, este important ca în astfel în 
împrejurări să li se dea titularilor de 
drepturi posibilitatea de a-și exercita 
dreptul de a acorda ei înșiși sau prin 
intermediul unei alte sau al unor altor părți 
licențele multiteritoriale de care au nevoie 
prestatorii de servicii online, reziliind 
autorizația pe care au acordat-o pentru 
gestiunea drepturilor respective sau 
retrăgând drepturile de la societatea de 
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gestiune colectivă.

Or. fr

Justificare

Trebuie păstrat caracterul exclusiv al aporturilor.

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În interesul pieței online, o serie de 
obligații-cheie referitoare la accesul la 
informații, gestionarea datelor, facturare și 
capacitatea de plată trebuie să se aplice 
oricărei entități deținute, integral sau 
parțial, de o societate de gestiune colectivă 
și care oferă sau acordă licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra unor opere muzicale.

(33) În interesul pieței online, o serie de 
obligații-cheie referitoare la acordarea 
licențelor multiteritoriale, accesul la 
informații, gestionarea datelor, facturare și 
capacitatea de plată, acordurile între 
societăți de gestiune colectivă pentru 
acordarea licențelor multiteritoriale, 
obligațiilor de a reprezenta o altă societate 
de gestiune colectivă și accesul la 
acordarea licențelor multiteritoriale
trebuie să se aplice oricărei entități deținute 
direct sau controlate indirect, integral sau 
parțial, de o societate de gestiune colectivă 
și care oferă sau acordă licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra unor opere muzicale.

Or. fr

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Este necesar să se asigure executarea 
efectivă a dispozițiilor de drept intern 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă. Societățile de gestiune colectivă 
trebuie să le ofere membrilor lor proceduri 
specifice pentru tratarea plângerilor și 

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

soluționarea litigiilor. Aceste proceduri 
trebuie să fie, de asemenea, puse la 
dispoziția altor titulari de drepturi 
reprezentați de societatea de gestiune 
colectivă, precum și a societăților de 
gestiune colectivă în numele cărora sunt 
gestionate drepturile în baza unui acord 
de reprezentare. Este, de asemenea, 
oportun să se garanteze că statele membre 
dispun de organisme de soluționare a 
litigiilor independente, imparțiale și 
eficace, capabile să soluționeze, într-un 
termen rezonabil, litigiile comerciale 
dintre societățile de gestiune colectivă și 
utilizatori referitoare la condițiile de 
acordare a licențelor existente sau propuse, 
precum și la situațiile în care se refuză 
acordarea unei licențe. În plus, eficacitatea 
normelor privind acordarea de licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra operelor muzicale ar putea fi 
afectată dacă litigiile dintre societățile de 
gestiune colectivă și părțile cu care acestea 
interacționează nu sunt soluționate rapid și 
eficient de către organisme independente și 
imparțiale. Drept urmare, este oportun să 
se prevadă, fără a se aduce atingere 
dreptului de a se adresa unei instanțe, o 
procedură ușor accesibilă, eficientă și 
imparțială pentru soluționarea 
extrajudiciară a conflictelor dintre 
societățile de gestiune colectivă, pe de o 
parte, și prestatorii de servicii muzicale 
online, titularii de drepturi sau alte societăți 
de gestiune colectivă, pe de alta.

Or. fr

Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) Statele membre nu ar trebui să fie 
obligate să creeze noi organisme de 
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soluționare a litigiilor sau jurisdicții noi 
pentru a acționa în conformitate cu 
prezenta directivă în ceea ce privește 
soluționarea litigiilor. 

Or. fr

Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 37 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Statele membre nu ar trebui să fie 
obligate să creeze noi autorități 
competente. În plus, statele membre ar 
trebui să aibă posibilitatea de a impune 
controale ex post și ex ante. Autoritățile 
competente ar trebui să fie imparțiale și să 
dispună de competențele și mijloacele 
necesare pentru a îndeplini misiunile 
încredințate.

Or. fr

Justificare

Trebuie respectată diversitatea tradițiilor și a practicilor statelor membre în privința 
supervizării activităților societăților de gestiune colectivă. Cu toate acestea, directiva va avea 
nici un efect util dacă autoritățile competente nu sunt imparțiale și nu exercită un control 
efectiv asupra activităților societăților de gestiune colectivă.

Amendamentul 22
Propunere de directivă
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentei directive, în special a articolului 
25 alineatul (5a), ar trebui conferite 
competențe de executare Comisiei. Aceste 
competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European si al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor 
generale privind mecanismele de control 
de către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de către 
Comisie1.
__________________
1 JO L 55, 28.2.2011, p.13.
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Or. fr

Amendamentul 23
Propunere de directivă
Considerentul 40 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40b) Este necesar să se recurgă la 
procedura examinare pentru adoptarea 
actelor de punere în aplicare în cauză, 
deoarece aceste acte au un caracter 
general.

Or. fr

Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot decide că titlurile II și 
IV, cu excepția articolelor 36 și 40, se 
aplică societăților de gestiune colectivă 
stabilite în afara Uniunii Europene care 
operează pe teritoriul lor.

Or. fr

Justificare

Trebuie impus un nivel ridicat de reglementare a tuturor societăților de gestiune colectivă 
care activează în UE.

Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile pertinente din titlurile II și IV, 
cu excepția articolelor 36 și 40, se aplică 
activităților entităților controlate direct 



PE510.562v01-00 22/65 PR\934456RO.doc

RO

sau indirect ori deținute în totalitate sau 
în parte de societăți de gestiune colectivă 
atunci când aceste activități intră sub 
incidența titlurilor susmenționate, dacă 
sunt exercitate de o societate de gestiune 
colectivă.

Or. fr

Justificare

Trebuie respectat efectul util al directivei. Amendamentul se referă la activitățile sucursalelor 
sau ale altor entități, indiferent de statutul lor juridic, cum ar fi fundațiile, care sunt înființate 
de o societate de gestiune colectivă. Atunci când aceste entități exercită activități care intră în 
domeniul de aplicare al titlurilor II și IV, cum ar fi de investirea produsului drepturilor de 
autor, dispozițiile pertinente din aceste instrumente trebuie să le fie, de asemenea, aplicabile.

Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlul III și articolele 36 și 40 din titlul IV 
nu se aplică societăților de gestiune 
colectivă care acordă o licență 
multiteritorială, pe bază voluntară, unei 
societăți de radiodifuziune, asupra unor 
drepturi online legate de opere muzicale, 
pentru servicii care au un caracter 
accesoriu în raport cu serviciile offline ale 
societății respective de radiodifuziune.

Or. fr

Justificare

la articolul 2, trebuie introdusă excepția care se regăsește actualmente la articolul 33. În 
prezent, societățile de radiodifuziune rămân fidele unei logici de proximitate, trebuind să li se 
ofere posibilitatea de a se adresa unei societăți de gestiune colectivă pentru serviciile online 
care au un caracter accesoriu în raport cu cele propuse offline. În fine, raportoarea 
precizează că alte inițiative ale UE ar trebui să se ocupe în mod special de problematica 
sectorului audiovizual.
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Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(a) este deținută sau controlată de membrii 
săi, sau

(b) este o asociație fără scop lucrativ;

Or. fr

Justificare

Statutul juridic al societăți de gestiune colectivă variază în statele membre. Definiția ar trebui 
să includă toate ipotezele.

Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „titular de drepturi” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică diferită de o 
societate de gestiune colectivă care este 
titulara unui drept de autor sau a unui drept
conex sau care, în temeiul unui acord 
pentru exploatarea drepturilor, are dreptul 
la o parte din veniturile provenite din 
oricare dintre drepturile gestionate de 
societatea de gestiune colectivă;

(b) „titular de drepturi” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică diferită de o 
societate de gestiune colectivă care este 
titulara unui drept de autor sau a unui drept 
conex sau care, în temeiul unui acord 
pentru exploatarea drepturilor sau în 
temeiul legii, are dreptul la o parte din 
veniturile provenite din oricare dintre 
drepturile gestionate de societatea de 
gestiune colectivă;

Or. fr
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Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Un titular de drepturi poate îndeplini condițiile de afiliere la o societate de gestiune colectivă 
fără a fi prin aceasta efectiv membru al societății respective.

Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „director” înseamnă orice director 
general, orice membru al consiliului de 
administrație, al conducerii sau al 
consiliului de supraveghere al unei 
societăți de gestiune colectivă;

(e) „director” înseamnă orice persoană 
fizică care, în temeiul legislației naționale 
sau a statutelor societății de gestiune 
colectivă, este:

(a) membru al consiliului de administrație 
sau
(b) membru al conducerii sau al consiliului 
de supraveghere al unei societăți de 
gestiune colectivă;

Or. fr

Justificare

Trebuie respectate atât sistemele duale, care dispun de un consiliu de supraveghere, cât și 
cele unitare, care au un consiliu de administrație.
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Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „comisioane de gestiune” înseamnă 
suma percepută de o societate de gestiune 
colectivă pentru a acoperi costurile aferente 
serviciilor de gestiune a drepturilor de 
autor sau a drepturilor conexe;

(g) „comisioane de gestiune” înseamnă 
suma percepută sau prelevată pe produse 
ale drepturilor de autor sau pe venituri 
provenite din investiții de o societate de 
gestiune colectivă pentru a acoperi 
costurile aferente serviciilor de gestiune a 
drepturilor de autor sau a drepturilor 
conexe;

Or. fr

Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „utilizator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care întreprinde acțiuni 
condiționate de autorizarea de către titularii 
de drepturi, de remunerarea titularilor de 
drepturi sau de plata unor compensații 
către aceștia și care nu acționează în 
calitate de consumator;

(i) „utilizator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care întreprinde acțiuni 
condiționate de autorizarea de către titularii 
de drepturi, de remunerarea titularilor de 
drepturi sau de plata unor compensații 
către aceștia și care nu acționează în 
calitate de consumator, cu alte cuvinte, 
care acționează în scopuri care nu aparțin 
cadrului activităților sale profesionale sau 
comerciale;

Or. fr

Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 3 – litera j
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „repertoriu” înseamnă operele sau alte 
obiecte protejate ale căror drepturi sunt 
gestionate de o societate de gestiune 
colectivă;

(j) „repertoriu” înseamnă operele, tipurile 
de opere sau alte obiecte protejate ale căror 
drepturi sunt gestionate de o societate de 
gestiune colectivă;

Or. fr

Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 3 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) „serviciu muzical online” înseamnă un 
serviciu al societății informaționale, în 
sensul articolului 1 alineatul (2) din 
Directiva 98/34/CE, care necesită 
acordarea de licențe pentru opere muzicale.

(m) „serviciu muzical online” înseamnă un 
serviciu în sensul articolului 1 alineatul (2) 
din Directiva 98/34/CE, care necesită 
acordarea de licențe pentru opere muzicale.

Or. fr

Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Titularii de drepturi au dreptul de a 
autoriza o societate de gestiune colectivă 
aleasă de ei să le gestioneze drepturile, 
categoriile de drepturi, operele sau tipurile 
de opere și de alte obiecte protejate alese 
de aceștia, pentru statele membre alese de 
aceștia, indiferent de statul membru de 
rezidență sau de stabilire sau de 
naționalitatea societății de gestiune 
colectivă sau a titularilor de drepturi. 
Adunarea generală a membrilor 
societăților de gestiune colectivă decide, 
în conformitate cu articolul 7, drepturile, 
categoriile de drepturi, operele, tipurile de 
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opere și alte obiecte care pot fi gestionate.
Această decizie ține seama de libertatea 
individuală a titularilor de drepturi de a 
dispune de operele lor și de alte obiecte, 
de libertatea lor de a alege societatea de 
gestiune colectivă care să le administreze 
drepturile, precum și de specificul 
sectorului cultural respectiv și de 
angajamentele necesare din partea 
titularilor de drepturi pentru a permite 
societății de gestiune colectivă să-și 
îndeplinească misiunea în mod eficace.

Or. fr

Justificare

Trebuie recunoscută libertatea titularilor de drepturi de a alege SGC care le v gestiona 
drepturile. Această libertate nu poate fi absolută; trebuie luați în considerare ali factori, 
precum sectorul cultural în cauză. Mai mult, cum a indicat deja CJUE, SGC pot solicita 
angajamentul titularilor de drepturi atunci când acesta este necesar pentru realizarea 
misiunilor care le-au fost încredințate.

Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rezilierea autorizației sau retragerea nu 
afectează valabilitatea licențelor care au 
fost acordate de societățile de gestiune 
colectivă înainte de data la care rezilierea 
autorizației sau retragerea produce efecte. 

Or. fr

Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O societate de gestiune colectivă O societate de gestiune colectivă 
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informează titularii de drepturi în privința 
drepturilor acestora decurgând din 
alineatele (1)-(6) înainte de a obține 
acordul acestora pentru gestionarea 
oricărui drept, a oricărei categorii de 
drepturi sau a oricărui tip de opere și de 
alte obiecte protejate.

informează titularii de drepturi în privința 
drepturilor acestora decurgând din 
alineatele (1)-(6) înainte de a obține 
acordul acestora pentru gestionarea 
oricărui drept, a oricărei categorii de 
drepturi, opere sau a oricărui tip de opere și 
de alte obiecte protejate.

Or. fr

Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

O reprezentare proporțională a diferitelor categorii de titulari de drepturi este o garanție a 
unei bune administrări, în interesul tuturor.

Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că adunările 
generale ale membrilor societăților de 
gestiune colectivă sunt organizate în 
conformitate cu normele prevăzute la 
alineatele (2)-(8).

(1) Statele membre se asigură că adunările 
generale ale membrilor societăților de 
gestiune colectivă sunt organizate în 
conformitate cu normele prevăzute la 
alineatele (2)-(8). În cazul în care, din 
cauza formei sale juridice, o societate de 
gestiune colectivă nu are o adunare 
generală a membrilor, statele membre pot 
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decide atribuirea competențelor prevăzute 
la punctele 3-6 unui organism care 
îndeplinește funcția de supraveghere.

Or. fr

Justificare

Societățile de gestiune colectivă pot fi constituite conform unor forme juridice diferite și nu 
dispun întotdeauna de o adunare generală.

Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) politica de distribuție a sumelor 
datorate titularilor de drepturi, cu excepția 
cazurilor în care adunarea generală 
decide să delege această decizie 
organismului care exercită funcția de 
supraveghere;

(a) politica generală de distribuție a 
sumelor datorate titularilor de drepturi;

Or. fr

Justificare

Adunarea generală a membrilor trebuie să definească liniile directoare. Gestionarea 
cotidiană trebuie efectuată de alte organisme.

Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) politica generală privind utilizarea 
sumelor datorate titularilor de drepturi care 
nu pot fi distribuite conform dispozițiilor 
articolului 12 alineatul (2);

Or. fr
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Justificare

Este o dispoziție care ameliorează transparența societăților de gestiune colectivă, care 
trebuie să rămână o prerogativă a adunării generale a membrilor.

Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) politica generală de investiții, inclusiv 
referitor la acordarea de împrumuturi sau 
oferirea de garanții pentru împrumuturi, 
în ceea ce privește veniturile provenite din 
drepturi;

(c) politica generală de investiții ale 
veniturilor provenite din drepturi și 
gestionarea riscurilor;

Or. fr

Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) normele privind deducerile din 
veniturile provenite din drepturi.

(d) normele privind deducerile din 
veniturile provenite din drepturi și privind 
veniturile obținute din investirea acestora.

Or. fr

Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) aprobarea achiziției de proprietăți 
imobiliare de către societatea de gestiune 
colectivă;

Or. fr
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Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) aprobarea înființării de sucursale, a 
achizițiilor de alte entități, a achizițiilor de 
părți sociale sau de drepturi în alte 
entități, a fuziunilor și a alianțelor;

Or. fr

Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) aprobarea luării de împrumuturi, a 
acordării de împrumuturi și a oferirii de 
garanții pentru împrumuturi;

Or. fr

Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – litera dd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dd) stabilirea drepturilor, categoriilor de 
drepturi, operelor, tipurilor de opere sau a 
altor obiecte protejate care pot fi 
gestionate de societatea de gestiune 
colectivă.

Or. fr
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Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Deciziile care intră sub incidența 
alineatului (4) și a alineatului (5) literele 
(da), (db) și (dc) pot fi delegate, fie 
ocazional, fie statutar, organismului care 
exercită funcția de supraveghere în 
conformitate cu articolul 8.

Or. fr

Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Auditorul își exercită misiunea în deplină independență, nefiind necesară aprobarea 
raportului său de către un organism al societății de gestiune colectivă.

Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Fiecare membru al unei societăți de 
gestiune colectivă are dreptul de a desemna 
orice altă persoană fizică sau juridică în 
calitate de reprezentant pentru a participa și 

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

a vota în numele său în cadrul adunării 
generale, prin reprezentare, cu condiția să 
nu existe un conflict de interese. 
Mandatarul nu poate fi o persoană fizică 
sau juridică care aparține unei alte 
categorii de titulari de drepturi.
Statele membre pot autoriza societățile de 
gestiune colectivă să limiteze numărul de 
mandate încredințate aceleiași persoane 
sau entități.

Or. fr

Justificare

Reprezentarea trebuie autorizată, dar trebuie evitate conflictele de interese. Din acest motiv, 
raportoarea propune interzicerea mandatelor între diferitele categorii de titulari de drepturi. 
În aceeași ordine de idei, trebuie limitat numărul de mandate pe persoană, pentru a evita 
abuzurile.

Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

O reprezentare proporțională a diferitelor categorii de titulari de drepturi în organismul care 
exercită funcția de supraveghere este o garanție a unei funcționări mai transparente, în 
interesul tuturor membrilor.
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Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) aprobarea achiziției de proprietăți 
imobiliare de către societatea de gestiune 
colectivă;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) aprobarea înființării de sucursale, a 
achizițiilor de alte entități, a achizițiilor de 
părți sociale sau de drepturi în alte 
entități, a fuziunilor și a alianțelor;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) aprobarea luării de împrumuturi, a 
acordării de împrumuturi și a oferirii de 
garanții pentru împrumuturi.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) exercitarea competențelor care îi sunt 
delegate de către adunarea generală a 
membrilor.

Or. fr

Justificare

Adunarea generală este organismul care trebuie să concentreze un număr mare de 
competențe. Pentru a asigura funcționarea eficientă a societăților de gestiune colectivă și a 
ține seama de diferitele tipuri de organizare posibile, trebuie delegate unele dintre aceste 
competențe organismului vizat la articolul 8.

Amendamentul 58
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Competențele prevăzute de prezentul 
articol pot fi exercitate, în conformitate cu 
dreptul național, de un consiliu de 
administrație, de un organ de conducere 
sau de un consiliu de supraveghere.

Or. fr

Justificare

În Europa, există modele unitare (cu consiliu de administrație) sau dualiste (consiliu de 
administrație și consiliu de supraveghere). Directiva ar trebui să permită coexistența acestor 
două modele.

Amendamentul 59
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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depășesc două din următoarele trei 
plafoane:
(a) totalul bilanțului: 350 000 EUR;
(b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR;
(c) numărul mediu de angajați în cursul 
exercițiului financiar: zece.

Or. fr

Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
persoanele care gestionează efectiv 
activitatea unei societăți de gestiune 
colectivă și directorii acesteia, cu excepția 
directorilor care exercită o funcție de 
supraveghere, gestionează societatea într-o 
manieră adecvată și prudentă, utilizând 
proceduri administrative și contabile și 
mecanisme interne de control fiabile.

(1) Statele membre se asigură că societățile 
de gestiune colectivă garantează că 
persoanele care gestionează efectiv 
activitatea unei societăți de gestiune 
colectivă și directorii acesteia gestionează 
societatea într-o manieră adecvată și 
prudentă, utilizând proceduri 
administrative și contabile și mecanisme 
interne de control fiabile.

Persoanele care gerează efectiv activitățile 
societății de gestiune colectivă iau, într-un 
termen rezonabil, decizii cu privire la 
condițiile de autorizare și încheierea 
contractelor.

Or. fr

Justificare

Trebuie accelerat procesul decizional în materie de acordare a licențelor. Raportoarea nu 
dorește să impună un termen anume, care ar putea fi foarte lung sau scurt, în funcție de 
sector, dar afirmă că acest termen trebuie să fie rezonabil. 

Din punct de vedere juridic, obligația de la alineatul (1) revine societăților de gestiune 
colectivă.
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Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că persoanele 
care gestionează efectiv activitatea unei 
societăți de gestiune colectivă și directorii 
acesteia, cu excepția directorilor care 
exercită o funcție de supraveghere,
elaborează procedurile de așa natură încât 
să se evite conflictele de interese. 
Societatea de gestiune colectivă trebuie să 
dispună de proceduri pentru identificarea, 
gestionarea, monitorizarea și dezvăluirea 
conflictelor de interese, astfel încât acestea 
să nu afecteze interesele membrilor 
societății.

Statele membre se asigură că persoanele 
care gestionează efectiv activitatea unei 
societăți de gestiune colectivă și directorii 
acesteia elaborează procedurile de așa 
natură încât să se evite conflictele de 
interese. Societatea de gestiune colectivă 
trebuie să dispună de proceduri pentru 
identificarea, gestionarea, monitorizarea și 
dezvăluirea conflictelor de interese, astfel 
încât acestea să nu afecteze interesele 
membrilor societății.

Or. fr

Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Societatea de gestiune colectivă 
gestionează și păstrează separat veniturile 
provenite din drepturi și orice venituri 

(2) Societatea de gestiune colectivă 
gestionează și menține separate veniturile 
provenite din drepturi și orice venituri 
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provenite din investirea acestora, pe de o 
parte, și veniturile provenite din serviciile 
sale de gestiune sau din orice alte activități, 
pe de alta.

provenite din investirea acestora, inclusiv 
dobânzile, pe de o parte, și veniturile 
provenite din serviciile sale de gestiune sau 
din orice alte activități, pe de alta.

Or. fr

Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Produsele drepturilor de autor și 
veniturile din investițiile acestora, inclusiv 
dobânzile, nu pot fi utilizate pentru 
deducerea cheltuielilor de administrare 
decât în urma unei hotărâre a adunării 
generale, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (5) litera (d).

Or. fr

Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societățile de gestiune colectivă nu sunt 
autorizate să utilizeze în interesul propriu 
aceste produse ale drepturilor de autor și 
veniturile provenite din investirea 
acestora, inclusiv dobânzile.

Or. fr

Amendamentul 66
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazurile în care, în așteptarea 
distribuirii sumelor datorate titularilor de 
drepturi, societatea de gestiune colectivă 
investește veniturile provenite din drepturi 
și orice venituri provenite din investirea 
acestora, acest lucru trebuie să se realizeze 
în conformitate cu politica generală de 
investiții menționată la articolul 7 alineatul 
(5) litera (c) și cu respectarea următoarelor 
reguli:

(4) În cazurile în care, în așteptarea 
distribuirii sumelor datorate titularilor de 
drepturi, societatea de gestiune colectivă 
investește veniturile provenite din drepturi 
și orice venituri provenite din investirea 
acestora, acest lucru trebuie să se realizeze, 
în interesul maxim al membrilor, în 
conformitate cu politica generală de 
investiții menționată la articolul 7 alineatul 
(5) litera (c) și cu respectarea următoarelor 
reguli:

Or. fr

Amendamentul 67
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) activele sunt investite în interesul 
membrilor; dacă există un potențial 
conflict de interese, societatea de gestiune 
colectivă se asigură că investiția se 
realizează exclusiv în interesul 
membrilor;

(a) activele sunt investite astfel încât să se 
evite orice potențial conflict de interese;

Or. fr

Amendamentul 68
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că 
acordurile care reglementează relația 
societății de gestiune colectivă cu membrii 
și titularii săi de drepturi precizează 
deducerile care se aplică veniturilor 
provenite din drepturi menționate la 

(1) Statele membre garantează că 
acordurile care reglementează relația 
societății de gestiune colectivă cu membrii 
și titularii săi de drepturi precizează 
deducerile care se aplică veniturilor 
provenite din drepturi și veniturilor 
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articolul 16 litera (e). provenite din investirea acestora 
menționate la articolul 19 literele (e) și (f).

Or. fr

Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Deducerile trebuie să fie rezonabile 
în raport cu serviciile prestate de 
societatea de gestiune colectivă pentru 
titularii de drepturi, inclusiv, dacă este 
cazul, cu serviciile prevăzute la alineatul 
(2), și stabilite pe baza unor criterii 
obiective. 

Or. fr

Amendamentul 70
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Societățile de gestiune colectivă 
comunică, înaintea admiterii ca membru 
a unui titular drepturi, normele privind 
deducerile din produsul drepturilor de 
autor și veniturile provenite din investirea 
acestora.

Or. fr

Amendamentul 71
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Termenul propus de Comisie este prea lung Raportoarea propune scurtarea acestuia, 
precizând că noul termen poate ajunge până la 18 luni de la data perceperii produselor 
drepturilor de autor.

Amendamentul 72
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care sumele datorate 
titularilor de drepturi nu pot fi distribuite, 
după scurgerea unei perioade de cinci ani
de la încheierea exercițiului financiar în 
care s-a produs colectarea veniturilor 
provenite din drepturi și cu condiția ca 
societatea de gestiune colectivă să fi 

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

măsurile necesare pentru identificarea și 
localizarea titularilor de drepturi, adunarea 
generală a membrilor decide în privința 
utilizării sumelor în cauză, în conformitate 
cu articolul 7 alineatul (5) litera (b).

Or. fr

Amendamentul 73
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titularii de drepturi au dreptul de a 
pretinde rambursarea acestor sume în 
termenul și în modul prevăzut de 
legislația națională aplicabilă.

Or. fr

Amendamentul 74
Propunere de directivă
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordarea de licențe Acordarea de licențe și condițiile de 
utilizare a drepturilor

Or. fr

Justificare

Titularii de drepturi nu acordă întotdeauna licențe pentru utilizarea operelor protejate.

Amendamentul 75
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile de gestiune colectivă și 
utilizatorii negociază cu bună credință 
pentru acordarea de licențe privind 
drepturile, inclusiv prin furnizarea tuturor 
informațiilor necesare referitoare la 
serviciile lor.

(1) Societățile de gestiune colectivă și 
utilizatorii negociază cu bună credință 
pentru acordarea de licențe privind 
drepturile. Ele oferă toate informațiile
necesare referitoare la serviciile lor.

Or. fr

Amendamentul 76
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Condițiile de acordare a licențelor trebuie 
să se bazeze pe criterii obiective și 
nediscriminatorii. Societățile de gestiune 
colectivă care acordă licențe pentru 
drepturi nu sunt obligate să se bazeze, 
pentru alte tipuri de servicii, în special
pentru serviciile online, pe condițiile de 
acordare a licențelor convenite cu un 
utilizator atunci când acesta furnizează 
un nou tip de serviciu, propus publicului 
de mai puțin de trei ani.

Or. fr

Justificare

Raportoarea propune deplasarea articolului 32 la articolul 15 alineatul (2) și extinderea 
domeniului de aplicare, pentru a acoperi toate sectoarele și serviciile online și offline. 
Trebuie încurajată dezvoltarea unor noi servicii pe piață.

Amendamentul 77
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

calculate pe baza unor criterii obiective, 
care să reflecte în special natura, 
extinderea și valoarea utilizării 
drepturilor în schimburile economice.

Or. fr

Justificare

Raportoarea propune codificarea jurisprudenței CJUE.

Amendamentul 78
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile utilizate pentru calcularea 
tarifelor aplicate prevăzute la al doilea 
paragraf se comunică fără întârziere 
utilizatorului în cauză.

Or. fr

Amendamentul 79
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societățile de gestiune colectivă răspund 
prompt la cererile din partea utilizatorilor 
și indică informațiile necesare pentru 
propunerea condițiilor de acordare a 
licențelor. Societățile de gestiune colectivă 
propun acordarea licențelor într-un 
termen rezonabil, care nu poate depăși 90 
de zile de la data primirii cererii sau de la 
data primirii informațiilor solicitate de 
către societatea de gestiune colectivă.

Or. fr
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Justificare

Deși se lasă statelor membre o marjă de manevră, trebuie încadrate negocierile dintre 
societățile de gestiune colectivă și utilizatori.

Amendamentul 80
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 81
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 39 supervizează respectarea 
cerințelor de la alineatele (2) și (3). 

Or. fr

Amendamentul 82
Propunere de directivă
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
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Obligațiile utilizatorilor
Statele membre se asigură că utilizatorii 
comunică într-un termen rezonabil 
societăților de gestiune colectivă toate 
informațiile referitoare la drepturile de 
utilizare, categoriile de drepturi, operele, 
tipurile de opere sau alte obiecte pe care 
le reprezintă, și care sunt necesare pentru 
colectarea și distribuirea produsului 
drepturilor de autor.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se impună obligația de a informa utilizatorii, pentru a permite SGC să 
acționeze în conformitate cu cerințele directivei.

Amendamentul 83
Propunere de directivă
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Informații furnizate titularilor de drepturi
referitor la gestiunea drepturilor acestora

Informații furnizate membrilor referitor la 
gestiunea drepturilor acestora

Or. fr

Amendamentul 84
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 85
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o listă cu acordurile de reprezentare pe 
care le-a încheiat, incluzând informații 
privind alte societăți de gestiune colectivă 
implicate, repertoriul reprezentat și 
teritoriile acoperite de aceste acorduri.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 86
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 87
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) regulile privind distribuția sumelor 
datorate titularilor de drepturi;

(d) politica generală de distribuție a
sumelor datorate titularilor de drepturi;

Or. fr

Amendamentul 88
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) regulile privind comisioanele de 
gestiune;

(e) regulile privind comisioanele de 
gestiune și deducerilor din veniturile 
provenite din investirea acestora;

Or. fr

Amendamentul 89
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) politica generală de utilizare a 
sumelor prevăzute la articolul 12 alineatul 
(2);

Or. fr

Amendamentul 90
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre garantează că eliminat
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respectarea de către societățile de gestiune 
colectivă a acestor cerințe poate fi 
controlată într-o manieră eficace de 
autoritățile competente menționate la 
articolul 39.

Or. fr

Justificare

A se vedea în acest sens articolul 40 primul paragraf.

Amendamentul 91
Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) luarea în considerație, fără întârzieri 
nejustificate, a oricăror modificări ale 
informațiilor descrise la litera (a);

(d) luarea în considerație, fără întârzieri 
nejustificate, a oricăror modificări ale 
informațiilor descrise la literele (a) și (b);

Or. fr

Amendamentul 92
Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O societate de gestiune colectivă care 
acordă licențe multiteritoriale pentru 
drepturile online asupra unor opere 
muzicale furnizează prestatorilor de 
servicii muzicale online, titularilor de 
drepturi și altor societăți de gestiune 
colectivă, prin mijloace electronice, 
informații la zi care să permită 
identificarea repertoriului muzical online 
pe care îl reprezintă. Acestea includ 
operele muzicale reprezentate, drepturile 
reprezentate, integral sau parțial, precum 
și statele membre reprezentate.

(1) O societate de gestiune colectivă care 
acordă licențe multiteritoriale pentru 
drepturile online asupra unor opere 
muzicale furnizează prestatorilor de 
servicii muzicale online, membrilor și altor 
societăți de gestiune colectivă, prin 
mijloace electronice, informații la zi care 
să permită identificarea repertoriului 
muzical online pe care îl reprezintă. 
Acestea includ:

(a) operele muzicale reprezentate, în 
special numele artiștilor și titlul 
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înregistrării;
(b) drepturile reprezentate, integral sau 
parțial, și
(c) statele membre reprezentate.

(Sfârșitul articolului 23 alienatul (1) din textul Comisiei se transformă în literele (a)-(c) din 
amendamentul Parlamentului).

Or. fr

Amendamentul 93
Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Raportoarea introduce un nou articol privind protecția datelor cu caracter personal, care se 
aplică prelucrării rezultate în urma aplicării directivei.

Amendamentul 94
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia poate stabili formulare 
standard pentru metodele de declarare 
prevăzute la alineatul (2) și pentru 
formatele de facturi prevăzute la alineatul 
(3). Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
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articolul 41b alineatul (2).

Or. fr

Justificare

Trebuie oferită Comisiei Europene posibilitatea de a adopta acte de punere în aplicare pentru 
a stabili formulare standard în ceea ce privește declarațiile de utilizare a drepturilor și 
facturile destinate utilizatorilor.

Amendamentul 95
Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Trebuie precizat caracterul nediscriminatoriu al gestionării drepturilor, indicând că 
condițiile de licență trebuie să fie identice.

Amendamentul 96
Propunere de directivă
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că atunci când o 
societate de gestiune colectivă nu acordă 

Statele membre se asigură că atunci când o 
societate de gestiune colectivă nu acordă 
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sau nu se oferă să acorde licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra unor opere muzicale sau nu permite 
unei alte societăți de gestiune colectivă să 
reprezinte drepturile respective pentru 
astfel de scopuri în termen de un an de la 
data transpunerii prezentei directive, 
titularii de drepturi care au autorizat 
respectiva societate de gestiune colectivă 
să le reprezinte drepturile online asupra 
unor opere muzicale pot acorda licențe 
multiteritoriale pentru drepturile lor online 
asupra unor opere muzicale direct sau prin 
intermediul unei societăți de gestiune 
colectivă care respectă dispozițiile 
prezentului titlu sau oricărei alte părți pe 
care o autorizează. Societatea de gestiune 
colectivă care nu acordă sau nu se oferă 
să acorde licențe multiteritoriale continuă 
să acorde sau să se ofere să acorde licențe 
pentru drepturile online asupra unor 
opere muzicale ale unor astfel de titulari 
de drepturi pentru utilizarea pe teritoriul 
statului membru în care este stabilită 
societatea de gestiune colectivă, cu 
excepția cazului în care titularii de 
drepturi revocă autorizația de gestionare a 
acestor drepturi.

sau nu se oferă să acorde licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra unor opere muzicale sau nu permite 
unei alte societăți de gestiune colectivă să 
reprezinte drepturile respective pentru 
astfel de scopuri în termen de un an de la 
data transpunerii prezentei directive, 
titularii de drepturi care au autorizat 
respectiva societate de gestiune colectivă 
să le reprezinte drepturile online asupra 
unor opere muzicale pot rezilia autorizația 
acordată pentru gestiunea acestor 
drepturi sau pot retrage drepturile pentru 
a acorda licențe multiteritoriale pentru 
drepturile lor online asupra unor opere 
muzicale direct sau prin intermediul unei 
societăți de gestiune colectivă care respectă 
dispozițiile prezentului titlu sau oricărei 
alte părți pe care o autorizează.

Or. fr

Justificare

Trebuie păstrat caracterul exclusiv al aporturilor.

Amendamentul 97
Propunere de directivă
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 alineatul (1) literele (a) și (c) 
și articolele 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 și 36 
se aplică, de asemenea, entităților deținute 
integral sau parțial de o societate de 
gestiune colectivă și care oferă sau acordă 
licențe multiteritoriale pentru drepturile 

Articolul 18 alineatul (1) literele (a) și (c) 
și articolele 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30 și 36 se aplică, de asemenea, 
entităților deținute integral sau parțial, ori 
controlate direct sau indirect, de o 
societate de gestiune colectivă și care oferă 
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online asupra unor opere muzicale. sau acordă licențe multiteritoriale pentru 
drepturile online asupra unor opere 
muzicale.

Or. fr

Amendamentul 98
Propunere de directivă
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32 eliminat
Condițiile de acordare a licențelor privind 

serviciile online
O societate de gestiune colectivă care 
furnizează licențe multiteritoriale pentru 
drepturile online asupra unor opere 
muzicale nu trebuie să fie obligată să 
utilizeze ca precedent pentru alte tipuri de 
servicii condițiile de acordare a licențelor 
convenite cu un prestator de servicii 
muzicale online atunci când prestatorul 
de servicii online prestează un nou tip de 
serviciu care este disponibil public de mai 
puțin de trei ani.

Or. fr

Justificare

Acest articol este introdus la articolul 15.

Amendamentul 99
Propunere de directivă
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33 eliminat
Derogări privind drepturile muzicale 
online necesare pentru programele de 

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

Or. fr

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 2.

Amendamentul 100
Propunere de directivă
Articolul 34 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Soluționarea litigiilor în care sunt 
implicați membrii și titularii de drepturi

Proceduri de reclamație 

Or. fr

Amendamentul 101
Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că societățile 
de gestiune colectivă pun la dispoziția 

(1) Statele membre se asigură că societățile 
de gestiune colectivă pun la dispoziția 
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membrilor acestora și a titularilor de 
drepturi proceduri eficace și rapide de 
tratare a plângerilor și de soluționare a 
litigiilor, în special în ceea ce privește 
autorizația de gestionare a drepturilor și 
revocarea sau retragerea drepturilor, 
condițiile de aderare, colectarea sumelor 
datorate titularilor de drepturi, deducerile și 
distribuția.

membrilor acestora, a titularilor de drepturi 
și a societăților de gestiune colectivă în 
numele cărora gestionează drepturile, pe 
baza unui acord de reprezentare, 
proceduri eficace și rapide de tratare a 
reclamațiilor și de soluționare a litigiilor, 
în special în ceea ce privește autorizația de 
gestionare a drepturilor și revocarea sau 
retragerea drepturilor, condițiile de aderare, 
colectarea sumelor datorate titularilor de 
drepturi, deducerile și distribuția.

Or. fr

Amendamentul 102
Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Societățile de gestiune colectivă 
răspund în scris plângerilor formulate de 
membri și de titularii de drepturi. În cazul 
în care societatea de gestiune colectivă dă 
un răspuns negativ plângerii, acesta trebuie 
să fie motivat.

(2) Societățile de gestiune colectivă 
răspund în scris reclamațiilor formulate de 
membri, de titularii de drepturi sau de 
societățile de gestiune colectivă în numele 
cărora gestionează drepturile, pe baza 
unui acord de reprezentare. În cazul în 
care societatea de gestiune colectivă dă un 
răspuns negativ reclamației, acesta trebuie 
să fie motivat.

Or. fr

Amendamentul 103
Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Părțile nu trebuie să fie împiedicate de 
la a-și susține și a-și apăra drepturile în 
instanță.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 104
Propunere de directivă
Articolul 35 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Soluționarea litigiilor în care sunt 
implicați utilizatorii

Proceduri de soluționare alternativă a 
litigiilor

Or. fr

Amendamentul 105
Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre pot prevedea ca litigiile 
care decurg din aplicarea prezentei 
directive între societățile de gestiune 
colectivă, membrii societăților de gestiune 
colectivă, titularii de drepturi sau 
utilizatori fac obiectul unei proceduri de 
soluționare alternativă a litigiilor rapidă, 
independentă și imparțială.

Or. fr

Amendamentul 106
Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că, în 
sensul titlului III, litigiile unei societăți de 
gestiune colectivă care acordă sau 
propune acordarea de licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra unor opere muzicale, pot face 
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obiectul unei proceduri independente și 
imparțiale de soluționare alternativă a 
litigiilor în următoarele cazuri:
(a) litigii cu un prestator de servicii 
muzicale online existent sau potențial 
referitoare la aplicarea articolelor 22, 23 
și 25;
(b) litigii cu unul sau mai mulți titulari de 
drepturi referitoare la aplicarea 
articolelor 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 și 30;
(c) litigii cu altă societate de gestiune 
colectivă referitoare la aplicarea 
articolelor 24, 25, 26, 28 și 29.

Or. fr

Amendamentul 107
Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care obligația prevăzută la 
alineatul (1) este îndeplinită prin 
recurgerea la un organism independent și 
imparțial de soluționare a litigiilor, 
aceasta nu împiedică părțile de la a-și 
susține și a-și apăra drepturile în instanță.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 108
Propunere de directivă
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36 eliminat
Proceduri alternative de soluționare a 

litigiilor
(1) Statele membre se asigură că, în 
scopul titlului III, următoarele litigii 
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implicând o societate de gestiune colectivă 
care oferă sau acordă licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra unor opere muzicale pot fi supuse 
unor organisme alternative independente 
și imparțiale de soluționare a litigiilor:
(a) litigii cu un prestator de servicii 
muzicale online existent sau potențial 
referitoare la aplicarea articolelor 22, 23 
și 25;
(b) litigii cu unul sau mai mulți titulari de 
drepturi referitoare la aplicarea 
articolelor 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 și 30;
(c) litigii cu altă societate de gestiune 
colectivă referitoare la aplicarea 
articolelor 24, 25, 26, 28 și 29.
(2) Societățile de gestiune colectivă 
informează părțile în cauză în privința 
disponibilității procedurilor alternative de 
soluționare a litigiilor menționate la 
alineatul (1).
(3) Procedurile menționate la alineatele 
(1) și (2) nu împiedică părțile de la a-și 
susține și apăra drepturile în instanță.

Or. fr

Amendamentul 109
Propunere de directivă
Articolul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36a
Soluționarea litigiilor

(1) Statele membre se asigură că disputele 
dintre societățile de gestiune colectivă și 
utilizatori referitoare în special la 
condițiile de acordare a licențelor 
existente și propuse, la tarife și la orice 
refuz de acordare a unei licențe pot fi 
sesizate în instanță sau pot fi înaintate 
unui organism de soluționare a litigiilor 
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independent și imparțial.
(2) Articolele 34 și 35 și articolul 36a 
primul paragraf nu aduc atingere 
dreptului părților de a-și face invoca și de 
a-și apăra drepturile prin introducerea 
unei acțiuni în instanță.

Or. fr

Amendamentul 110
Propunere de directivă
Articolul 37 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plângeri Controlul aplicării directivei

Or. fr

Amendamentul 111
Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că sunt 
stabilite proceduri prin care membrii unei 
societăți de gestiune colectivă, titularii de 
drepturi, utilizatorii și alte părți interesate 
pot transmite plângeri autorităților 
competente în ceea ce privește activitățile 
societăților de gestiune colectivă care 
intră sub incidența prezentei directive.

(1) Statele membre desemnează 
autoritățile competente care să se asigure 
că societățile de gestiune colectivă stabilite 
pe teritoriul lor respectă dispozițiile 
dreptului național adoptate în aplicarea
prezentei directive. 

Or. fr

Amendamentul 112
Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre garantează că sunt 
stabilite proceduri prin care membrii unei 
societăți de gestiune colectivă, titularii de 
drepturi, utilizatorii și alte părți interesate 
pot transmite reclamații autorităților 
competente cu privire la activitățile 
societăților de gestiune colectivă care 
intră sub incidența prezentei directive.

Or. fr

Amendamentul 113
Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre prevăd că autoritățile 
naționale competente pot aplica sancțiuni 
și măsuri administrative corespunzătoare 
în cazul în care nu sunt respectate 
dispozițiile naționale adoptate pentru 
implementarea prezentei directive și se 
asigură că acestea sunt aplicate. 
Sancțiunile și măsurile trebuie să fie 
eficace, proporționale și disuasive.
Statele membre informează Comisia în 
privința sancțiunilor și a măsurilor 
menționate mai sus până la [data], 
precum și, în cel mai scurt termen, în 
privința oricărei modificări ulterioare.

Or. fr

Amendamentul 114
Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 1 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Statele membre informează Comisia 
în privința autorităților competente 
menționate la articolele 15, 21, 37, 38 și 
40 până la [data].

Or. fr

Amendamentul 115
Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre adoptă toate măsurile 
necesare pentru a garanta că procedurile 
referitoare la plângeri prevăzute la 
alineatul (1) sunt administrate de către 
autoritățile competente împuternicite să 
asigure conformitatea cu dispozițiile de 
drept intern adoptate în conformitate cu 
cerințele prevăzute în prezenta directivă.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 116
Propunere de directivă
Articolul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38 eliminat
Sancțiuni sau măsuri

(1) Statele membre prevăd că autoritățile 
naționale competente pot aplica sancțiuni 
și măsuri administrative corespunzătoare 
în cazul în care nu sunt respectate 
dispozițiile naționale adoptate pentru 
implementarea prezentei directive și se 
asigură că acestea sunt aplicate. 
Sancțiunile și măsurile trebuie să fie 
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eficace, proporționale și disuasive.
(2) Statele membre informează Comisia în 
privința sancțiunilor și a măsurilor 
menționate la alineatul (1) până la [data], 
precum și, în cel mai scurt termen, în 
privința oricărei modificări ulterioare.

Or. fr

Amendamentul 117
Propunere de directivă
Articolul 39 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre informează Comisia în 
privința autorităților competente 
menționate la articolele 21, 37, 38 și 40 
până la [data].

Statele membre informează Comisia în 
privința autorităților competente 
menționate la articolele 15, 21, 37, 38 și 40 
până la [data]. Comisia publică 
informațiile în cauză pe site-ul său web.

Or. fr

Amendamentul 118
Propunere de directivă
Articolul 39 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia publică informațiile în cauză pe 
site-ul său web.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 119
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 

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

articolul 39 monitorizează respectarea 
cerințelor prevăzute în titlul III al prezentei 
directive de către societățile de gestiune 
colectivă stabilite pe teritoriul lor în 
momentul acordării de licențe 
multiteritoriale pentru drepturile online 
asupra unor opere muzicale.

Or. fr

Amendamentul 120
Propunere de directivă
Articolul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41a
Protecția datelor cu caracter personal

Activitățile de prelucrare a datelor cu 
caracter personal rezultând din aplicarea 
prezentei directive se efectuează în 
conformitate cu Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date1.
______________
1 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

Or. fr

Amendamentul 121
Propunere de directivă
Articolul 41 b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41b
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Comitetul
(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Respectivul comitet este un comitet în 
înțelesul Regulamentului (UE) nr. 
182/2011.
(2) În cazul în care când se face trimitere 
la prezentul alineat, se aplică articolul 5 
din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. fr

Amendamentul 122
Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive în termen de [12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive]. 
Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textul acestor acte.

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive în termen de [18 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive]. 
Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textul acestor acte.

Or. fr


