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SINTEZĂ 

Acest studiu vine ca răspuns la solicitarea exprimată de Comisia pentru cultură și educaţie 
a Parlamentului European de a fi informată cu privire la modul în care o taxă forfetară pe 
conţinut ar putea, dintr-o perspectivă politică și economică deopotrivă, să fie pusă în 
aplicare în ceea ce privește schimbul de fișiere. 
Acest studiu oferă informaţii și o analiză despre temele următoare: evoluţia pieţelor pentru 
produsele și serviciile din industria divertismentului muzical și audiovizual din ultimii 10 ani; 
tendinţe și forme de manifestare ale pirateriei pe internet; obiectivele-cheie ale unei 
abordări bazate pe taxa forfetară pe conţinut; un sistem de taxe forfetare pe conţinut și 
scenarii alternative pentru punerea sa în aplicare. 
Un sistem de taxe forfetare pe conţinut reprezintă o oportunitate pentru titularii de drepturi 
de a oferi consumatorilor posibilitatea de a schimba fișiere prin reţele P2P în mod legal, pus 
în practică în temeiul unei licenţe colective extinse pentru activităţi care nu sunt cuprinse în 
acordurile contractuale. Limitat la conţinutul ce este absolut necesar a fi descărcat de pe o 
reţea P2P (de ex. un drept de reproducere și un drept de acces foarte limitat1), perceput de 
către furnizorii de servicii internet (ISP) și redistribuit de o societate paneuropeană ad-hoc 
de gestionare colectivă a drepturilor de autor, un sistem de taxe forfetare pe conţinut ar 
putea reprezenta o soluţie viabilă pentru a genera valoare pe piaţa legală și pentru a 
reduce atât atracţia pentru piraterie, cât și amploarea acesteia. 

Privire de ansamblu asupra industriei muzicale 

Dreptul în materie de drepturi de autor a încercat în mod constant, încă de la început, să 
ţină pasul cu progresul tehnologic. Sistemele de prelevare pentru copii private din Europa 
au fost extinse pentru a include o mare parte a activităţii de copiere și a capacităţii de 
stocare a consumatorilor. 
Industria muzicală este una complexă care cuprinde o serie de canale diferite, dar totuși 
interconectate. Acestea includ interpretarea live, înregistrările, radiodifuziunea și 
televiziunea și alte forme a ceea ce în mod tradiţional a fost definit ca fiind o exploatare 
secundară. 
Dreptul în materie de drepturi de autor oferă cadrul legal și economic de bază în care 
funcţionează industria muzicală. Acesta acordă titularilor drepturi exclusive de a controla 
anumite forme de exploatare a operelor lor. 
În cazurile în care aceste drepturi exclusive există, efectuarea unui act reglementat de un 
drept fără permisiunea titularilor de drepturi reprezintă o încălcare a dreptului, pasibilă de 
acţiune judiciară ca prejudiciu civil sau infracţiune penală sau ambele. 

Privire de ansamblu asupra industriei cinematografice și audiovizuale 

Spre deosebire de muzică, sectoarele audiovizualului și cinematografiei au prosperat și s-au 
dezvoltat în mod constant în ultimii 20 de ani, influenţate fiind doar de evenimentele 
istorice. 

Cinematografia europeană a bătut la ușa acestei pieţe cu noi moduri de distribuire și noi 
structuri de finanţare. Finanţarea a fost sporită cu finanţare publică așa cum arată numărul 

                                                 
1  Dreptul de a pune la dispoziţia publicului alte obiecte menţionate la articolul 3 alineatul (2) din 

Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor 
aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informaţională, trebuie înţeles ca incluzând 
toate operaţiunile de punere la dispoziţia publicului care nu este prezent în locul de provenienţă a actului de 
punere la dispoziţie și ca neincluzând niciun alt act. 
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considerabil de ajutoare de stat (europene, naţionale, regionale și locale), de toate tipurile 
și cu fonduri specializate (proiecte de credit fiscal, fonduri de capital, fonduri electorale și 
altele). 
Pentru distribuirea conţinutului audiovizual, lanţul valoric începe cu producerea conţinutului 
sau cu achiziţionarea drepturilor și continuă cu vânzarea către public. 

Introducerea pe piaţă a programelor audiovizuale și cinematografice necesită dezvoltarea 
unor relaţii contractuale și economice între tipuri diferite de jucători, ce pot fi grupaţi în 
șase categorii distincte: titulari de drepturi și furnizori de conţinut, agregatori de conţinut, 
operatori de platforme și servicii VoD, distribuitori de servicii de platforme, producători de 
aparate electronice și utilizatori finali (consumatori). 
Distribuirea prin reţele digitale a spart această linearitate și toţi jucătorii pot acum să aibă 
acces direct la public (inclusiv interpreţii înșiși). 

Deși distribuirea prin medii digitale facilitează o difuzare mai ușoară în beneficiul 
consumatorului (teoria „long tail”), rămâne totuși dificil să fie transformată deocamdată în 
vânzări (chiar dincolo de impactul distribuirii ilegale). 

Evoluţia pirateriei: impact și tendinţe recente 
În mod ironic, pirateria fizică este în scădere în multe domenii datorită dezvoltării pirateriei 
electronice: consumatorii nu mai trebuie să plătească produse fizice dacă pot găsi online 
gratis ceea ce doresc. 
Răspunsul industriei de înregistrări la creșterea pirateriei electronice se structurează pe mai 
multe niveluri: de la consolidarea legislaţiei la tehnologii pertinente pentru gestionarea 
drepturilor aferente înregistrărilor produse. Aceste tehnologii includ tehnologia de 
gestionare a drepturilor digitale (DRM) și alte forme de tehnologie asociate cu sisteme de 
gestionare a drepturilor precum tehnologii de semnătură digitală („fingerprinting”) sau de 
filigranare („watermarking”). 
În sectorul audiovizual, majoritatea noilor modalităţi de achiziţionare de conţinut sunt 
folosite în scopuri neautorizate. Gama largă de opţiuni survenite ca urmare a revoluţiei 
digitale vizând utilizarea neautorizată în scopul distribuirii conţinutului creativ explică – mai 
mult decât oricare alt argument – motivul pentru care scăderea dramatică a veniturilor 
poate fi atribuită cu greu unuia sau unui număr limitat de factori. 
În ultimii zece ani, au fost realizate nenumărate studii pentru a analiza natura și impactul 
pirateriei electronice. Mult prea des, astfel de studii sunt simple exerciţii în adunarea de 
probe bazată pe teme. Singurele date sigure se referă la scăderea veniturilor industriei de 
înregistrări și la încetinirea sau diminuarea vânzărilor de DVD-uri. Un alt lucru cert este că 
utilizarea reţelelor „peer-to-peer”2, a site-urilor de descărcare directă etc. are loc la scară 
largă și este în creștere, implicând un procent ridicat de utilizatori de internet și că 
internetul este folosit pentru a accesa conţinut protejat de drepturi de autor fără 
remunerarea titularilor de drepturi. 
Dar coexistenţa acestor informaţii nu constituie neapărat o dovadă irefutabilă de 
cauzalitate. 
Imaginea unui „pirat electronic” devine foarte confuză la o analiză aprofundată a detaliilor, 

                                                 
2  Reţelele P2P (peer to peer) (denumite uneori „forumuri” sau „reţele de socializare”) sunt un site web specializat 

care funcţionează ca un „club” virtual în care membrii pot comunica în timp real și pot schimba mesaje. Multe 
dintre aceste reţele sunt locuri în care consumatori individuali fac schimb de opere protejate, muzică, filme sau 
extrase din filme, cărţi sau articole în format electronic; astfel de cluburi pot avea mii de membri: cel mai 
faimos este probabil Facebook care are milioane de membri în toată lumea. Astfel de reţele oferă adesea liste 
indexate de opere care pot fi găsite la deschiderea mesajelor potrivite ale membrilor. 
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iar cifrele globale, adunate, încep să își piardă o parte din impact. În industria muzicală și 
cinematografică, este totuși important să se distingă două mari categorii de piraţi: piraţii 
care sunt mai mult sau mai puţin organizaţi pentru a obţine bani prin promovarea și/sau 
facilitarea distribuirii unor copii neautorizate pentru profit și ceilalţi piraţi care descarcă de 
pe site-uri web ilegale (de muzică și film) melodii și/sau filme și seriale pentru consumul 
propriu. 

Principalele măsuri și mecanisme legale împotriva pirateriei 

Multe abordări legislative diferite au fost adoptate de guverne diferite în materie de 
piraterie electronică. 

Titularii de drepturi au făcut lobby cu succes pentru introducerea unor măsuri progresive în 
unele ţări din lume: Taiwan, Franţa (legea Hadopi), Regatul Unit (Actul privind economia 
digitală din 2010), Coreea de Sud și Noua Zeelandă. 
Alte soluţii legislative sunt adoptate în prezent, de exemplu în Italia, unde guvernul a 
catalogat drept infracţiune încălcarea drepturilor de autor în cazurile de punere la dispoziţie 
în reţele a unor opere protejate fără permisiune (decretul Urbani) și în Spania (legea Sinde) 
unde sunt vizaţi mai degrabă intermediarii decât utilizatorii. 

Întrucât cele mai multe dintre aceste măsuri sunt recente, este încă prea devreme să 
tragem concluzia că o abordare este mai bună decât alta. 

Argumente-cheie pentru o taxă forfetară pe conţinut 

Diversitatea actorilor caracterizează universul digital în sectoarele audiovizual și muzical 
deopotrivă. Multiplicitatea modurilor de distribuire posibile a crescut în mod semnificativ 
numărul actorilor – de la iniţiatori la agregatori. Totodată, operatorii de telecomunicaţii și 
mai recent producătorii de dispozitive implicaţi în industria TV aferentă au dezvoltat 
strategii de integrare și intrare pe piaţă. Dacă mai mult ca niciodată conţinutul este cel care 
face legea, de la producţie, distribuire și până la controlul catalogului, în lanţul valoric 
tradiţional intervin noi actori care concurează pentru o cotă din valori. Organizarea 
tradiţională a exploatării este pe cale de a se prăbuși odată cu apariţia internetului de mare 
viteză în bandă largă, a distribuirii exclusiv digitale sau a distribuirii prin intermediul tuturor 
suporturilor și mijloacelor posibile. În prezent, pe lângă acești actori tradiţionali, 
consumatorii influenţează, prin fansubbing (subtitrarea filmelor de către fani), P2P, 
schimburi prin reţele de socializare și transmitere în timp real, strategiile de exploatare în 
funcţie de fiecare categorie de drepturi, interfeţe și teritorii. 
Impactul economic al digitizării și al internetului asupra creării de bunuri economice nu este 
același pentru industriile muzicală și audiovizuală: consecinţele și efectele în termeni de 
structurare și organizare a pieţei diferă între sectoare. 
Drept urmare, instituirea unui sistem de taxe forfetare pe conţinut trebuie să ţină seama de 
diverse interese. 

Taxa forfetară pe conţinut și alte scenarii 

Obiectivul economic al sistemului de taxe forfetare pe conţinut este de a determina un efect 
ce se propagă în piaţă cu scopul de a-i convinge pe titularii de drepturi de utilitatea 
sistemului. Din acest punct de vedere, un sistem care ar oferi domeniului un flux de 
venituri aproximativ egal cu cel obţinut în prezent pe piaţă de VoD și de copierea privată 
(de ex. 56 de milioane de euro și respectiv 28 de milioane de euro pe piaţa franceză) și-ar 
consolida credibilitatea, deoarece ar completa ofertele de prime esenţiale pentru economia 
acestui sector. 
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Obiectivul social și politic este de a oferi utilizatorilor de internet oportunitatea de a rămâne 
în limitele legale în ceea ce privește descărcarea privată și transferul de fișiere prin reţele 
P2P, cu scopul de a câștiga cât mai mulţi utilizatori cu putinţă. Sistemul de taxe forfetare 
pe conţinut ar legitima prin urmare reţelele P2P, în primul rând cu opere achiziţionate pe 
cale legală. 
Stabilirea unui preţ pentru un sistem de taxe forfetare pe conţinut trebuie să facă faţă unei 
provocări întreite: ar trebui să susţină schimbul de fișiere prin reţele P2P și să reducă 
totodată pirateria; trebuie să reprezinte o continuare a ofertelor legale; trebuie să se 
bucure de cooperarea furnizorilor de servicii internet. 
În mod similar, mecanismul de stabilire a preţurilor folosit trebuie să respecte o serie de 
criterii și să evite câteva capcane binecunoscute: stabilirea preţului corect, luarea în 
considerare a conceptului de preţ așteptat, evitarea autoexcluderii din circuitul perceperii 
veniturilor (furnizorii de servicii internet și de reţea joacă un rol-cheie). 
Prin urmare, studiul prezintă în capitolul 4.1.1. efectele posibile ale unei politici de preţuri 
pentru o taxă forfetară pe conţinut pentru operele audiovizuale și cinematografice: o 
ipoteză minimă de 2 euro, o ipoteză maximă de 6 euro și una medie de 4,99 euro apropiată 
de preţul simbolic de 5 euro. 
Stabilirea preţului aferent sistemului de taxe forfetare pe conţinut reprezintă o problemă 
întocmai ca impactul asupra modelelor comerciale. O a doua problemă este rata migrării 
consumatorilor în vederea stabilirii unei prognoze privind crearea sau pierderea din 
valoarea generală. 
În conformitate cu ipoteza dezvoltată și prezentată în capitolul 4.1 din studiu, o taxă 
forfetară pe conţinut de 4,99 euro, care ar aduce mai mult profit, ar avea cea mai bună 
șansă de succes. Acest lucru este valabil în special dacă oferta va prevedea posibilitatea ca 
consumatorul să folosească această taxă forfetară pe conţinut pentru a schimba un volum 
mare de conţinut pe lună, așa cum este prevăzut în acest studiu, o facilitate care se pare că 
nu este disponibilă în niciuna dintre ofertele actuale, indiferent de taxă. După părerea 
noastră, o astfel de opţiune ar trebui neapărat să facă parte din orice ofertă comercială în 
termeni de descărcare, deoarece în prezent acest lucru este o practică împământenită 
printre consumatori, care s-au obișnuit să transfere conţinutul pe care îl văd pe internet. 
Cote suplimentare de 1 euro până la 2 euro pe lună ar putea fi achiziţionate dacă 
utilizatorul depășește capacitatea de descărcare prevăzută de abonamentul de bază 
(indiferent de numărul de titluri). 
Un sistem de taxe forfetare culturale ar trebui măcar să poată răspunde la două obiective 
importante pentru societate: 

 să garanteze o remunerare echitabilă pentru autori și comunitatea creatoare, cu o 
procedură de distribuire echitabilă; 

 să furnizeze un port sigur pentru utilizatorul individual. 

Se pare că nu există o situaţie în care să câștige toţi sau măcar o soluţie în care „suferinţa” 
să revină în cantităţi egale pentru toţi. 
Aproape toate soluţiile propuse (de la licenţa colectivă voluntară la licenţa colectivă 
obligatorie și la licenţa colectivă extinsă) implică o formă de organizaţie de licenţiere 
colectivă sau comună care să perceapă și să redistribuie veniturile. 

Scenariile credibile pentru a răspunde problemei schimbului de fișiere 

Sunt posibile două scenarii: fie scenariul status quo (modelul obișnuit de afacere și 
reglementări antipiraterie), fie scenariul taxei forfetare pe conţinut cu două posibilităţi: 
introducerea unui sistem general de taxă forfetară pe conţinut care să constituie un nou 
model legal de afacere sau un sistem limitat de taxă forfetară pe conţinut. 



„Taxa forfetară pe conţinut” O soluţie pentru schimbul ilegal de fişiere? 
____________________________________________________________________________________________ 

 

9 

Din motive diverse, explicate în acest studiu, un sistem general de taxă forfetară pe 
conţinut reprezintă o soluţie de neacceptat pentru mulţi actori3. Taxa forfetară pe conţinut 
restrânsă într-un cadru politic și operaţional specific ar putea fi o soluţie viabilă. 
Gestionarea colectivă este un instrument inevitabil atât timp cât se are în vedere un sistem 
de taxă forfetară pe conţinut pentru utilizări electronice ale operelor în scopuri 
necomerciale, indiferent de gradul de acoperire al acelui sistem. 

Un plan bazat pe ceea ce s-a realizat cu succes prin Directiva privind transmiterea prin 
cablu și satelit4 ar putea fi pus în aplicare pentru schimbul de fișiere prin reţele P2P. 
Directiva privind transmiterea prin cablu și satelit nu a creat o nouă scutire sau limitare, nu 
a impus o licenţă obligatorie. A limitat exercitarea drepturilor exclusive la organismele de 
gestionare colectivă a drepturilor. Din aceste motive, ea rămâne compatibilă cu tratatele 
internaţionale. În ceea ce privește schimbul de fișiere prin reţele P2P, drepturile exclusive 
care autorizează descărcarea și schimbul de fișiere în circumstanţe și limite foarte specifice 
sunt încredinţate organismelor de gestionare colectivă a drepturilor de către titularii de 
drepturi. 

Concluzii: ce lucruri trebuie luate în considerare pentru definitivarea proiectului 
de taxă forfetară pe conţinut? 
Pentru a stabili ceea ce ar putea reprezenta o acţiune publică și o politică pertinente în 
industria muzicală, audiovizuală și cinematografică, este important să se ţină seama de 
obiectivele majore ale politicii propuse și de diverșii pași ce trebuie urmaţi pentru a ne 
asigura că toate deciziile și instrumentele, precum și măsurile și evoluţia în timp duc în mod 
logic către obiectiv. 

Este necesar să se asigure protecţie utilizatorului final, bazată pe facilitarea unei înţelegeri 
clare a actelor care sunt autorizate în mod legal și a acelora care nu sunt și să se faciliteze 
reţelele P2P și de socializare, atât timp cât aceste activităţi rămân necomerciale și nu fac 
obiectul unor acorduri contractuale. 

Licenţa colectivă extinsă sau exercitarea drepturilor ar trebui promovate acolo unde există 
oportunităţi de licenţiere voluntară, care nu sunt (sau nu pot fi) exploatate separat de 
titularii de drepturi. Acest lucru vizează creșterea pieţei legale în detrimentul pirateriei. 
Sistemul de taxă forfetară pe conţinut ar trebui limitat la descărcare și la un tip de 
încărcare (punere la dispoziţie) cu scopul de a permite accesul la reţele P2P (în care 
protocolul necesită de obicei o anume formă de încărcare pe parcursul descărcării). 
Sistemul va permite schimbul global de opere din colecţia digitală proprie a unui utilizator și 
va limita orice formă de schimb de fișiere, prin reţele P2P, site-uri de socializare, spaţii de 
stocare virtuale etc., la un cerc privat de prieteni și familie. De exemplu, licenţa extinsă a 
dreptului de a pune la dispoziţie5 ar putea fi limitată la 50 cei mai buni prieteni, ceea ce 
înseamnă că oferta P2P sau DDL (cu ofertă de conţinut nou) ar trebui permisă doar în 
cadrul cercului social al fiecăruia (poate printr-o reţea de socializare). 
Sistemul de taxe forfetare pe conţinut va necesita ca limitările să se aplice capacităţii de 
stocare a sistemelor folosite în cadrul reţelei autorizate și cantităţii de fișiere transferate, 
indiferent de protocoalele sau aplicaţiile folosite. 

Furnizorii de servicii internet (ISP) vor avea responsabilitatea de a-și informa abonaţii 
atunci când cantitatea de fișiere transferate depășește cantitatea autorizată și de a bloca, 
prin urmare, transferul în exces așa cum o fac deja în cadrul pachetelor actuale de internet 
și telefonie mobilă. 
Caracterul limitat și necomercial al reţelei cu taxă forfetară pe conţinut ar trebui consolidat, 
iar reţeaua ar trebui să fie izolată de alte reţele comerciale. Utilizatorilor finali potenţiali ar 

                                                 
3  A se vedea Partea a treia a studiului și Capitolul 4.3. 
4  Directiva 93/83/CEE a Consiliului din 27 septembrie 1993 privind coordonarea anumitor norme referitoare la 

dreptul de autor și drepturile conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit și retransmisiei prin cablu. 
5  A se vedea nota de subsol 1. 
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trebui să li se comunice în mod clar care este sfera activităţilor permise în reţeaua cu taxă 
forfetară pe conţinut. Termenii ar trebui standardizaţi la nivel european și pe categorii de 
opere (și prin urmare nu trebuie să se încadreze în abordarea de tipul „operă unică 
licenţiator unic” sau să fie delimitaţi în funcţie de zona de licenţiere sau de locul de 
desfășurare a activităţii licenţiatorului și/sau a persoanei cu licenţă). 

Cei 42 de factori-cheie pentru reușita instituirii unei taxe forfetare pe conţinut 

Obiective: 

1. În cazul în care consumatorii și-au exprimat preferinţa de a folosi conţinutul într-un mod 
specific și există moduri în care o astfel de utilizare poate fi autorizată într-un mod 
comercial viabil, probabil că titularii de drepturi o vor face. 

2. Artiștii/creatorii și alţi titulari de drepturi, inclusiv producătorii, trebuie să beneficieze de 
posibilitatea de a fi remuneraţi de pe urma exercitării voluntare a drepturilor lor 
exclusive (la care se aplică punctul 1 de mai sus). 

3. Asigurarea obţinerii și menţinerii unui echilibru echitabil între diversele drepturi 
fundamentale protejate de dreptul comunitar6. 

 

Temei juridic: 

4. Să nu se introducă noi excepţii și limitări privind drepturile de autor întrucât acestea 
presupun modificări importante ale reglementărilor și drepturilor existente (nu toate ar 
fi imediat compatibile cu instrumentele internaţionale existente și astfel este posibil să 
necesite ceva timp pentru a fi puse în aplicare). 

5. Să se favorizeze licenţierea colectivă extinsă pentru exercitarea drepturilor acolo unde 
se pretează (facilitarea unui acces mai ușor la repertorii complete), dar fără atenuarea 
drepturilor exclusive. Dacă se dovedește că licenţierea voluntară funcţionează, nu ar 
trebui să fie impusă licenţa colectivă; dacă există oportunităţi pentru licenţierea 
voluntară care nu sunt exploatate de titularii de drepturi, pot exista mecanisme care să 
permită exploatarea oportunităţii în alte moduri, de exemplu, așa cum a fost pus în 
aplicare de Directiva privind transmisia prin cablu sau satelit7. 

6. Drepturile care sunt luate în considerare aici ar trebui exercitate doar prin intermediul 
unui organism de gestionare colectivă. Dacă titularul de drepturi nu a încredinţat 
gestionarea drepturilor sale unui organism de gestionare colectivă, organismul de 
gestionare colectivă care gestionează drepturi din aceeași categorie poate fi considerat 
mandatat cu gestionarea drepturilor sale. Dacă există mai multe organisme de 
gestionare colectivă care gestionează drepturi din această categorie, titularul poate să 
desemneze el însuși organismul de gestionare colectivă care va fi considerat mandatat 
să îi gestioneze drepturile. Un titular de drepturi la care se face referire la acest punct 
va avea aceleași drepturi și obligaţii stabilite prin acordul încheiat între persoanele cu 
licenţă (utilizatorii finali) și organismul de gestionare colectivă care se consideră a fi 
mandatat să îi gestioneze drepturile ca și titularii de drepturi care au mandatat 
respectivul organism de gestionare colectivă. Titularul de drepturi va putea să pretindă 
orice drept la plată într-un termen prevăzut. 

7. Dacă un titular de drepturi autorizează transmisia iniţială, reprezentarea sau 
disponibilitatea unei opere în Uniunea Europeană, se va considera că a ales să nu își 
exercite în mod individual drepturile necomerciale aferente privind schimbul de fișiere, 

                                                 
6  Așa cum a fost indicat de Curtea de Justiție în hotărârea din cauza C-275/06, „Productores de Música de España 

(Promusicae)/Telefónica de España SAU ”(Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusã de 
Juzgado de lo Mercantil no 5 de Madrid). 

7  A se vedea articolul 9 din Directiva 93/83/CEE din 27 septembrie 1993 privind coordonarea anumitor norme 
referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit și retransmisiei 
prin cablu. 
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ci mai degrabă să și le exercite în conformitate cu dispoziţiile de mai sus referitoare la 
gestionarea colectivă. 

8. Fără a aduce atingere celor de mai sus, titularii de drepturi se pot retrage din sistemul 
licenţelor colective, cu condiţia să prevadă autorizarea drepturilor în scopul specificat 
concomitent cu eliberarea licenţelor de către organismul de gestionare colectivă 
competent. 

9. În cazul în care nu se ajunge la un acord, este nevoie de o dispoziţie privind medierea. 

Aspect practic:  
10. Ar trebui să existe dispoziţii referitoare la opţiunea de a părăsi sistemul de licenţe 

colective, însă să se menţină stimulente pentru a rămâne: pierderea accesului la sumele 
care sunt distribuite, costul licenţei directe și costul activităţii de aplicare directă.  

11. Problema interfeţei de exploatare trebuie abordată cu mare atenţie. Primul impact al 
pirateriei are loc în primele două luni după lansarea unei opere. Totodată, titularii 
trebuie să aibă timp să își exploateze drepturile în vederea asigurării celui mai bun 
randament al investiţiei.  

12. Sistemul de licenţe colective nu ar trebui folosit pe parcursul unei perioade iniţiale de 
lansare care durează în mod ideal 4 luni (2 luni reprezintă o perioadă prea scurtă). 
Această interdicţie ar trebui extinsă până la maximum 6 luni – poate chiar 12 luni 
pentru operele audiovizuale. Perioade mai scurte ar fi mult mai acceptabile pentru 
consumatori în timp ce perioade mai lungi riscă să fie dăunătoare. Durata precisă ar 
trebui specificată după o consultare atentă cu titularii de drepturi, lucru esenţial pentru 
industria cinematografică și muzicală. Acest lucru ar determina crearea unei interfeţe 
specifice de exploatare exclusivă pentru noi servicii comerciale. Dificultăţile pe care o 
perioadă de exclusivitate scurtă le creează pentru titularii de drepturi sunt bine înţelese, 
însă trebuie să existe un echilibru între comportamentul și așteptările consumatorului. 

13. Licenţa colectivă extinsă a transferului de fișiere prin reţele P2P cuprinde drepturile8 de 
comunicare către public/de punere la dispoziţie implicate de descărcare. Aceasta ar 
trebui de asemenea extinsă la acţiunile limitate de încărcare implicate la momentul 
schimbului de fișiere, însă nu și la acţiunile de încărcare de opere în vederea stocării 
acestora în spaţii de stocare virtuale sau la acţiunile de alimentare a reţelelor P2P cu 
conţinut într-un oricare alt mod. Aceste activităţi ar trebui autorizate doar pe baza unor 
termeni comerciali obișnuiţi – cel puţin pentru operele recent lansate. 

14. Drepturile și obligaţiile utilizatorului ar trebui să fie clare și coerente. 

15. Nu este nevoie ca furnizorii de servicii internet (ISP) să fie organisme de autorizare a 
utilizatorilor lor finali, ci aceștia pot furniza licenţa de utilizator final și percepe taxa 
forfetară pe conţinut în numele organismului de autorizare efectiv, și anume organismul 
de gestionare colectivă a drepturilor ales. 

16. Va fi nevoie de unele forme de colaborare pentru punerea în aplicare, din partea 
furnizorilor de servicii internet sau a altor intermediari de servicii internet. Nu ar trebui 
și nu se poate să existe o obligaţie generală de monitorizare a conţinutului. 
Instrumentele obișnuite de gestionare a traficului din reţea ar putea fi suficiente pentru 
a semnala o activitate extraordinară și, bineînţeles, clauzele de port sigur trebuie să fie 
strâns legate de răspunsul potrivit oferit în momentul în care se semnalează infracţiuni 
(de ex., în special pentru operele recent lansate). 

Specificitate: 
17. Abonamentul pentru oferta de taxă forfetară pe conţinut va fi comercializat către 

utilizatorii finali individuali de către furnizorii de servicii internet. 

                                                 
8  A se vedea nota de subsol 1. 
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18. Schimbul de fișiere ar trebui limitat la un cerc privat de „prieteni și familie”. De 
exemplu, licenţa pentru dreptul de comunicare/punere la dispoziţie9 (cu excepţia unor 
foarte scurte extrase) va fi limitată la 50 de prieteni (un număr suficient de mare, dar 
limitat), ceea ce înseamnă că o ofertă autorizată de tip P2P sau DDL ar putea fi permisă 
doar în cadrul unor anumite reţele de socializare. 

19. Sistemul de taxe forfetare pe conţinut va da posibilitatea consumatorilor de a schimba 
opere prin reţele P2P la fel cum copierea privată a proprietarilor de sisteme home video 
a fost permisă în cercul familiei. 

20. Descărcările trebuie efectuate doar de pe site-uri autorizate de stocare virtuală care 
folosesc surse legitime. Pentru buna gestionare a sistemului, toate operele de artă 
trebuie să fie etichetate (sau identificate în mod oficial). 

21. Pentru ca mecanismul să fie mai pertinent, „norme de angajament” standard ar trebui 
elaborate și publicate pe fiecare site. Acest lucru ar trebui făcut de către organismul de 
gestionare colectivă a drepturilor (CRMO), cu sprijinul titularilor de drepturi. De 
asemenea, ar trebui adoptat de platforme VoD, SVoD și de servicii TV de comunicare 
care îi consiliază pe consumatori în legătură cu această opţiune în momentul acceptării 
ofertei de licenţă și care subliniază totodată riscurile de a fi implicaţi în activităţi 
neautorizate în reţele P2P. 

22. Din motive practice, licenţa ar trebui să presupună o taxă forfetară, chiar dacă aceasta 
are un caracter neechitabil pentru utilizatorii care schimbă multe fișiere faţă de cei care 
schimbă puţine. O taxă în funcţie de cantitatea transferată nu ar varia progresiv, iar 
furnizorii de servicii internet nu ar trebui să aibă obligaţia de a monitoriza conţinutul 
descărcat sau încărcat. 

23. Diferenţele din comportamentul consumatorilor, precum și lanţurile valorice indică 
luarea în considerare a unor sisteme diferite de taxă forfetară pe conţinut pentru 
operele muzicale și cele audiovizuale. Cu toate acestea, dată fiind complexitatea 
proceselor de gestionare implicate, riscurile de neînţelegeri, reaua credinţă a anumitor 
categorii de actori și de consumatori, se recomandă doar o singură taxă forfetară pe 
conţinut pentru sectoarele muzical și audiovizual. 

24. Această licenţă pentru uz personal va fi achitată de consumatori în mod voluntar 
furnizorului de servicii internet și va fi în mod clar identificată în termenii comerciali 
oferiţi de furnizorii de servicii internet. Acest lucru nu ar trebui să îi împiedice pe 
furnizorii de servicii internet să instituie o politică atotcuprinzătoare pentru toţi clienţii 
lor persoane fizice (probabil într-un procent mai bun). 

Forţa executorie: 
25. Rămâne nevoia de a asigura respectarea perioadei iniţiale de exclusivitate, în special în 

ceea ce privește încărcarea. Dar accentul ar trebui pus pe cei care încarcă, nu pe cei 
care descarcă. 

26. Statutul necomercial limitat al soluţiei ar trebui pus în aplicare și toate activităţile 
comerciale indirecte ar trebui interzise (a se vedea Cauza Pirate Bay) și traduse în 
justiţie (pe baza încălcărilor reglementărilor de autorizare). Acest lucru ar ajuta la 
limitarea folosirii site-urilor neautorizate. 

Administrare:  
27. Transparenţa administrării este esenţială în interesul atât al titularilor, cât și al 

consumatorilor. 

28. Organismele cu cataloage extinse ar trebui să poată fi prezente și să sprijine sistemul 
prin introducerea drepturilor membrilor lor în CRMO ales. 

                                                 
9  A se vedea nota de subsol 1. 
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29. Taxa forfetară pe conţinut va fi percepută de furnizorii de servicii internet și (după 
deducerea unui comision ce va fi stabilit pentru serviciul de percepere) va fi transferată 
către CRMO stabilit. 

30. Stabilirea principiului de distribuire a veniturilor către titulari reprezintă o problemă 
dificilă și trebuie să fie discutată cu actorii, pentru a se ajunge la un compromis. 

31. Problemele legate de măsurare trebuie abordate într-un nou studiu în vederea 
identificării celei mai bune soluţii.  

32. Taxele trebuie negociate (printr-o formă de mediere) întrucât nu există nicio formă 
știinţifică de determinare a nivelului acestora. Pierderile estimate datorate pirateriei nu 
sunt concludente, în timp ce experienţa comercială a furnizorilor de servicii internet va fi 
mai relevante.  

Stabilirea preţului:10 

33. Preţul trebuie să fie destul de mare pentru a ajunge la un nivel care creează valoare 
adăugată și oferă o marjă suficientă pentru a institui un sistem administrativ de 
colectare și pentru a distribui în mod adecvat veniturile rezultate din taxa forfetară pe 
conţinut. 

34. Preţul ar trebui stabilit destul de ridicat pentru a evita efectele secundare negative cum 
ar fi migrarea consumatorilor de la servicii comerciale către sistemul de taxă forfetară 
pe conţinut.  

35. Preţul ar trebui să fie atractiv pentru consumatori pentru a-i convinge de valoarea 
obţinută în schimbul banilor (calitatea tehnică, transferul autorizat prin P2P într-un cerc 
limitat de prieteni și desigur gama variată de conţinut disponibil bazat pe oferte 
comerciale legale). 

36. Un sistem de taxă forfetară pe conţinut ar putea cuprinde preţuri pentru consumatori 
între 4 și 6 euro cu TVA inclus pe lună pentru operele audiovizuale. Dar în conformitate 
cu ipoteza prezentată în capitolul 4 al acestui raport, este nevoie de cercetare folosind 
toate datele disponibile pentru determinarea nivelurilor corecte de preţ. 

37. 4,99 de euro pe lună ar putea fi un punct de plecare atractiv pentru obţinerea unui preţ 
negociat acceptabil pentru toţi actorii. 

Comercializarea: 

38. Consumatorii trebuie să fie clar informaţi în legătură cu destinaţia finală a plăţilor lor (în 
același fel în care ecotaxele sau ecocontribuţiile11 sunt în prezent identificate și 
menţionate clar în preţurile unui număr din ce în ce mai mare de produse, în special pe 
aparatele electrocasnice, aparatele electronice, mașini etc.). 

39. Aceste plăţi vor susţine industriile și comunităţile creative. 

40. Optând pentru o licenţă, consumatorii vor susţine comunitatea creativă și nu piraţii sau 
activităţile ilegale. 

41. Trebuie menţinută o distincţie clară între sistemul de taxă forfetară pe conţinut și 
sistemul de redevenţe pentru copia privată. Redevenţa pentru copia privată trebuie să 
fie clar aplicată doar copierii operelor pe suporturi fizice (DVD). 

42. Consumatorii ar trebui să fie foarte clar informaţi în legătură cu ceea ce este permis în 
cadrul sistemului de taxe forfetare pe conţinut. Trebuie trasate distincţii clare între ceea 
ce este autorizat în cadrul sistemului și alte activităţi ilegale. 

 

                                                 
10  a se vedea Capitolul 4, alineatul (4) punctul (1). 
11  Acestea corespund costurilor colectării și reciclării echipamentelor electrice și electronice uzate. 
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Recomandări privind politicile publice – Observaţii preliminare 

Autorii acestui studiu sunt ferm convinși de faptul că există un risc politic semnificativ în 
propunerea și promovarea introducerii unui sistem general de taxe forfetare pe conţinut, 
care este posibil să ia locul unui număr foarte mare de schimburi comerciale, până la a 
împiedica apariţia unor noi servicii comerciale – ca să nu mai vorbim de distrugerea unor 
valori pe scară largă. 

Un sistem de taxe forfetare pe conţinut cu un obiectiv strict limitat trebuie să fie 
caracterizat ca fiind o cale de a evita periclitarea libertăţilor civile ale unui mare număr de 
cetăţeni și ar trebui să fie restrâns ca domeniu de aplicare atât cât este necesar pentru a se 
atinge acest obiectiv (de exemplu, asigurându-se că licenţele sunt acordate consumatorilor 
și nu furnizorilor de servicii internet). Autorii sunt convinși și de faptul că propunerea 
prezentată în acest studiu nu reprezintă cadrul complet; aceștia au încercat doar să 
identifice ceea ce, după părerea lor, constituie aprecierile de nivel înalt pentru o dezvoltare 
mai amplă a acestui cadru. Totuși, ei sunt încrezători că structura de gestionare propusă, 
bazată pe gestionarea colectivă extinsă este cea mai puţin criticabilă în situaţia actuală. 
Autorii sunt conștienţi de adevăratele dificultăţi (profesionale și culturale) legate de 
elaborarea unui sistem care să funcţioneze fără prea multe urmări nedorite. 

În cele din urmă, autorii doresc să sublinieze faptul că este nevoie de o viziune și o 
strategie politice ferme pentru a continua această abordare dată fiind lipsa actuală a unui 
consens, care este cerinţa-cheie pentru reușita unui astfel de proiect. 

Există o oportunitate de a garanta o mare victorie europeană în promovarea culturii și a 
industriilor culturale, care ar putea fi reutilizată pentru toate celelalte conţinuturi digitale. 

Fezabilitatea politică 

- Licenţa pentru conţinutul creativ nu este soluţia universală pentru toate problemele. 

- Un sistem de taxe forfetare pe conţinut este cel care va aduce valoare pentru 
comunitatea creativă. Obiectivul acestui sistem este de a reduce clar zona gri dintre 
ofertele legale și piraterie și de a orienta din nou milioane de oameni către practici 
legale. 

- Această licenţă nu reprezintă o autorizare de a încărca cataloage de muzică și opere 
audiovizuale, ci mai degrabă oferă consumatorilor posibilitatea de a schimba în mod 
legal colecţia personală de conţinuturi creative care le plac. 

- Sistemul de taxe forfetare pe conţinut nu este un nou model de afacere care va înlocui 
modele existente. Este un sistem complementar care va crea valoare adăugată pentru 
comunitatea creativă. 

- Autorităţile politice trebuie să se asigure că politicile publice ale sistemului au la bază o 
raţiune clară și un consens. O astfel de politică acordă mare atenţie economiei 
industriilor creative în vederea menţinerii capacităţii de producţie pentru conţinutul 
cultural. 

- Practicile și structurile existente ar trebui folosite pentru a evita reinventarea roţii. 
Plecând de aici, gestionarea colectivă extinsă ar trebui să ofere modelul de administrare 
a sistemului. 

- Adoptarea unei abordări de gestionare colectivă extinsă ar trebui să ofere avantajele 
semnificative ale găsirii unui consens între titularii de drepturi și ale aplicării la nivel 
european, deschizând astfel posibilitatea unei licenţe multiteritoriale. 

- Limitarea aplicării sistemului la un singur organism de gestionare colectivă a drepturilor 
la nivel european menţine compatibilitatea cu acordurile internaţionale și evită 
duplicarea costurilor. 

- Este esenţial să se continue războiul împotriva formelor comerciale de piraterie. 
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- Promovarea sistemului de taxe forfetare pe conţinut în rândul consumatorilor care 
solicită voluntar acest lucru, introdus pe piaţă ca atare („Valoarea mea pentru bani”) va 
contribui la a dovedi ce este și ce nu este legal. 

Fezabilitatea economică 

 Trebuie să se efectueze un studiu mai amănunţit al modelului de afacere, care să 
trateze aspectele de stabilire a preţului, costurile de colectare a taxei, costurile de 
gestionare, interfeţele de exploatare etc. 

 De asemenea, studiul trebuie să abordeze problema criteriilor de distribuire a 
veniturilor, o problemă-cheie pentru a-i convinge pe titularii de drepturi importanţi să își 
încredinţeze colecţiile organismului de gestionare colectivă a drepturilor. 

 În sfârșit, acest viitor studiu trebuie totodată să analizeze dacă este nevoie de o politică 
de certificare sau de etichetare12 ca nou instrument pentru combaterea pirateriei și a 
platformelor ilegale. 

 Proiectul trebuie promovat pentru a garanta că cel mai mare număr de titulari își vor 
încredinţa drepturile organismului de gestionare colectivă a drepturilor cu scopul de a 
avea cele mai actualizate, mai recente și mai diverse cataloage. O problemă-cheie o 
reprezintă asigurarea reușitei taxei forfetare pe conţinut pe piaţă și între profesioniștii 
din domeniu. 

Concluzie 

De o parte se află titularii de drepturi care stabilesc licenţe pentru utilizarea care nu este 
cuprinsă în modelele lor existente de exploatare. De cealaltă parte se află consumatorii care 
se înscriu în mod voluntar pentru o ofertă legală limitată de descărcare și schimb de fișiere 
prin P2P. 
Aceste venituri din abonamente sunt percepute de furnizorii de servicii internet și sunt 
transmise unui organism de gestionare colectivă a drepturilor. Acesta va organiza 
distribuirea veniturilor pe baza unei formule de calcul care nu a fost încă stabilită. Formula 
ar putea avea la bază rezultate precum vânzările de DVD-uri sau indicatorii de descărcare 
VoD, dar, în orice caz, se va ajunge la un consens. 
Nu există o legătură între operele transferate de consumatori și costurile suportate pentru a 
le descărca și schimba. Nu este nevoie să se încalce confidenţialitatea consumatorului 
întrucât utilizarea operelor specifice nu este urmărită; sistemul se va baza pe volumul de 
opere transferate.  
Pirateria rămâne o boală care trebuie rezolvată. 
Acest sistem, în forma în care este propus, va reglementa doar operele cinematografice și 
audiovizuale. Date fiind caracteristicile sectorului muzical, lanţul său valoric diferit, 
comportamentele diferite ale consumatorilor, precum și volumele implicate, acesta nu este 
inclus în sistemul propus aici. Un sistem similar ar putea funcţiona pentru sectorul muzical, 
dar ar trebui să se realizeze un studiu de caz aprofundat în ceea ce privește ofertele 
existente, pentru a elabora și perfecţiona un model aplicabil care ar putea fi validat de 
consumatori și de titularii de drepturi deopotrivă. Cu toate acestea, acest studiu reprezintă 
o provocare mult mai mare decât cea presupusă de studiul referitor la operele audiovizuale. 

                                                 
12  Ar putea fi bazată pe experienţa sistemului HADOPI de certificare a platformelor muzicale care ajută 

consumatorul să identifice clar oferta legală. 
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INFORMAŢII GENERALE 
Acest studiu vine ca răspuns la solicitarea exprimată de Comisia pentru educaţie și cultură 
a Parlamentului European de a fi informată cu privire la modul în care o taxă forfetară pe 
conţinut ar putea, dintr-o perspectivă deopotrivă politică și economică, să fie pusă în 
aplicare în contextul schimbului de fișiere. 
 
Acest studiu oferă informaţii și o analiză a următoarelor teme: 
- evoluţia pieţei produselor și serviciilor din industria muzicală și audiovizuală a 

divertismentului din ultimii 10 ani (prima parte a studiului); 
- tendinţele și fenomenul pirateriei electronice (partea a doua a studiului); 
- obiectivele-cheie ale unei abordări bazate pe taxa forfetară pe conţinut (partea a treia a 

studiului); 
- taxa forfetară pe conţinut și scenarii alternative (partea a patra a studiului); 
- concluzii și recomandări (partea a cincea a studiului). 
 

Domeniul de aplicare a studiului 

Domeniul geografic de aplicare 

Studiul include statele membre ale Uniunii Europene. În plus, sisteme din diferite ţări terţe 
sunt de asemenea analizate și folosite ca exemple de bune (sau rele) practici. 
 
Perioada acoperită de studiu 

Studiul se referă la ultimii zece ani (2001-2011) și oferă informaţii despre perspectivele de 
viitor, acolo unde acestea există. 
 
Domeniul tematic acoperit 

În conformitate cu specificaţiile ofertei, studiul se referă la următoarele sectoare culturale: 
cinematografie, televiziune și muzică. 
În cadrul studiului, termenul audiovizual include filme de toate genurile și toate formele de 
prezentare: teatru, video, VoD etc. 
 

Metodologie 

Instrumente metodologice 

Cercetarea s-a bazat mai ales pe două instrumente principale: cercetare documentară și 
interviuri (cercetare de teren). 
Pentru cercetarea documentară s-au folosit principalele surse disponibile pe suport de 
hârtie sau electronic. 
Interviurile au fost efectuate în Europa și în alte locaţii, cu unii dintre actorii cei mai 
relevanţi din fiecare domeniu. Sursele și lista de interviuri sunt prezentate în anexa 
studiului. 
 
Provocări metodologice 

Lipsa datelor statistice 

Una dintre problemele majore întâlnite de consultanţi și specialiști în general în acest 
domeniu este insuficienţa generală, în special la nivelul UE, a datelor statistice disponibile 
pentru acest tip de studiu. Acest lucru este valabil în special pentru analiza volumelor 
pirateriei sau pentru taxa pentru copia individuală care există în 25 de state membre ale 
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UE. La fel se întâmplă și cu informaţiile detaliate cum ar fi repartizarea profitului 
operatorilor de telecomunicaţii între telefon, bandă largă și servicii privind conţinutul (de 
ex. TV prin internet, VoD și abonamente la canale SVoD) sau profitul numeroaselor filiale 
ale grupurilor TV respective. Insuficienţa instrumentului statistic, care nu este oferit de 
publicaţiile Observatorului European al Audiovizualului, are un impact semnificativ asupra 
instituirii unor modele de afaceri și asupra previziunilor solide privind cifrele. 
 
Preocupări de ordin politic 

Sectorul audiovizualului și în general industriile creative au avut destul succes de-a lungul 
timpului în atragerea atenţiei oamenilor politici, cu mai mult sau mai puţin succes în analiza 
lor, asupra propriilor solicitări și nevoi. În ultimii 10 ani, au apărut alţi actori care și-au 
făcut auzită vocea în acest domeniu. Așa s-a întâmplat cu operatorii de telecomunicaţii și 
acum cu consumatorii. Analiza lanţurilor valorice inclusă în studiu arată că, odată cu 
accesul în masă la internetul în bandă largă de mare viteză și cu apariţia reţelelor de 
socializare, interesele diferiţilor actori din lanţurile valorice nu mai corespund întotdeauna. 
Trebuie găsite compromisuri la nivel politic în elaborarea unor soluţii legislative. Având în 
vedere aceste lucruri, acest studiu cerut de Parlamentul European devine necesar în 
vederea atingerii unui consens sau, cel puţin, a unui teren comun realizabil. 
 
Multiplicitatea actorilor implicaţi 

Dimensiunea digitală a sectoarelor audiovizual și muzical se caracterizează prin diversitatea 
actorilor. Numeroasele modele și canale de distribuire au sporit numărul actorilor implicaţi 
– de la iniţiatori la agregatori de conţinut. Totodată, operatorii de telecomunicaţii și, mai 
recent, producătorii de dispozitive implicaţi în industria TV aferentă și-au dezvoltat propriile 
strategii de integrare și intrare pe piaţă. În timp ce conţinutul face legea mai mult ca 
niciodată, noi sisteme de producţie, distribuire și control al cataloagelor și lanţurilor valorice 
implică noi operatori care concurează pentru o cotă din piaţă și din valorile economice. 
Modelele consacrate de distribuire și de servicii sunt pe cale de a se prăbuși odată cu 
apariţia internetului în bandă largă de mare viteză, a formatelor digitale, precum și a 
distribuirii digitale sau distribuirii la 360°. Comportamentul consumatorului adaugă încă și 
mai multă complexitate: fansubbing13, schimbul de fișiere prin reţele P2P, schimburi prin 
reţele de socializare și streaming (flux continuu), toate pot influenţa strategiile de 
exploatare a fiecărei categorii de drepturi, interfeţe și teritorii. 
 
Crearea unui sistem de taxe forfetare pe conţinut trebuie să ţină cont de aceste interese 
divergente. 
 
Termene limită 

În conformitate cu termenii de referinţă, acest studiu trebuia finalizat în 4 luni. Calendarul 
strâns a îngreunat colectarea de informaţii exhaustive și intervievarea tuturor actorilor din 
toate sectoarele și din toate statele membre, precum și efectuarea unei analize aprofundate 
în ceea ce privește problemele specifice ale modelului de afacere. 
 
Evaluare generală 

Acest studiu reprezintă o sarcină provocatoare din mai multe motive: 
 dat fiind că industria muzicală la nivel global și în Europa, în special, se află într-o 

criză profundă, posibil în fază finală, acest studiu este deosebit de important; 

                                                 
13  Practica prin care consumatorii adaugă subtitrări. 
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 de asemenea, dată fiind rezistenţa, în multe domenii și din multe motive, la o 
legislaţie de tip progresiv, este de dorit o înţelegere a posibilităţilor și a limitărilor 
unor modele alternative; 

 există o multitudine de informaţii și opinii care trebuie colectate și prelucrate; 
 este o provocare să obţii un aport util și obiectiv de la titularii de drepturi și de la 

utilizatori. 
 
Aceste puncte sunt de asemenea valabile pentru sectorul audiovizualului. Industriile 
creative se confruntă cu o schimbare radicală în mentalităţile de consum ale utilizatorilor 
(mai mult pentru muzică decât pentru filme), datorată acelorași tehnologii care facilitează 
pirateria: este greu să le separi pe cele două și nu este neapărat în interesul imediat al 
diferiţilor actori, întrucât aceștia încă încearcă să obţină o situaţie prin tertipuri în această 
lume nouă. 
 
Instituirea unui sistem de taxe forfetare pe conţinut, indiferent de domeniul său de 
aplicare, presupune o analiză aprofundată a sistemului de gestionare colectivă. Structura 
sistemelor de gestionare colectivă din Europa ridică probleme politice deosebit de 
controversate și multe incertitudini juridice care nu au fost încă soluţionate de dreptul 
comunitar. 


