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Subiect: Petiția nr. 0193/2019, adresată de Jamison Young, de cetățenie cehă, privind 
clauzele contractuale utilizate de entitățile necomerciale de colectare a 
drepturilor de autor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că toate entitățile de colectare a drepturilor de autor le oferă, în prezent, 
artiștilor numai clauze contractuale exclusive și, prin urmare, recomandă adoptarea unei 
legislații UE care să elimine astfel de acorduri obligatorii, precum în Statele Unite. El susține 
că acest lucru ar reduce redevențele, subliniind că, în prezent, ele sunt aceleași pentru toate 
conținuturile noi, indiferent dacă sunt neglijabile din punct de vedere economic sau cunoscute 
pe scară largă și mediatizate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 iunie 2019. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2019

În Uniunea Europeană, cadrul juridic privind organismele de gestiune colectivă a drepturilor 
este prevăzut în Directiva 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a 
drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor 
muzicale pentru utilizare online pe piața internă (Directiva privind gestiunea colectivă a 
drepturilor de autor)1. Acesta este un act legislativ important care vizează îmbunătățirea 
funcționării organismelor de gestiune colectivă (OGC-uri) în întreaga UE. 

1 Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea 
colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile 
asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 84, 
20.3.2014, pp. 72–98.
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Directiva privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor nu prevede norme care să impună 
ca titularii de drepturi să încheie contracte exclusive cu societățile de gestiune colectivă a 
drepturilor. Cu toate acestea, directiva permite titularilor de drepturi să atribuie parțial, nu 
total, unui anumit OGC drepturile lor, dar și numai anumite categorii de drepturi sau tipuri de 
opere pentru teritoriile alese de aceștia [a se vedea articolul 5 alineatul (2) din Directiva 
privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor]. Acest lucru implică faptul că contractele 
pot avea, de asemenea, un caracter neexclusiv. Directiva privind gestiunea colectivă a 
drepturilor de autor prevede, de asemenea, drepturi solide pentru titularii de drepturi de a 
rezilia contractul sau de a retrage anumite drepturi din cadrul OGC-ului. Directiva privind 
gestiunea colectivă a drepturilor de autor promovează o abordare echilibrată, subliniind 
importanța ca „drepturile și categoriile de drepturi să fie stabilite într-un mod care să mențină 
echilibrul între libertatea titularilor de drepturi de a dispune de operele lor și de alte obiecte 
protejate și capacitatea organismului de a gestiona în mod eficient drepturile, ținând seama, în 
special, de categoria de drepturi gestionate de către organism și de sectorul de creație în care 
organismul își desfășoară activitatea” (Considerentul 19).

În ceea ce privește solicitarea petiționarului de a obliga OGC-urile să semneze acorduri 
neexclusive cu membrii/artiștii lor, în timp ce Directiva privind gestiunea colectivă a 
drepturilor de autor nu adoptă nicio poziție cu privire la această chestiune specifică, dacă într-
un anumit stat membru OGC-urile insistă asupra unor astfel de contracte, ar fi necesar să se 
analizeze dacă punerea în aplicare de către statul membru respectiv a Directivei privind 
gestiunea colectivă a drepturilor de autor împiedică sau îngreunează alegerea titularului 
dreptului de autor, astfel cum se prevede în directivă.

În ceea ce privește preocuparea ridicată de petiționar, potrivit căreia conținutul care nu are 
semnificație economică este facturat la același nivel cu conținutul deținut de principalele 
societăți de înregistrare, este important să se observe că scopul principal al gestiunii colective 
a drepturilor este să gestioneze drepturile în beneficiul colectiv al tuturor titularilor de 
drepturi. 

Concluzie

Petiționarul consideră că OGC-urile din UE ar trebui să propună mandate neexclusive, care să 
le permită membrilor să încheie licențe în paralel. În principal, el își exprimă regretul cu 
privire la faptul că, în cadrul unui mandat exclusiv, OGC-urile percep aceleași tarife pentru 
toate conținuturile, ceea ce mărește costul pentru consumatori și îngreunează pătrunderea pe 
piață a editorilor mai mici, a caselor de discuri, a artiștilor și a creatorilor, întrucât piața este, 
potrivit petiționarului, „supraîncărcată și costisitoare”. 

Directiva privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor conține mai multe garanții pentru a 
asigura un echilibru între libertatea titularilor de drepturi de a-și utiliza operele/obiectele 
protejate și capacitatea OGC-urilor de a gestiona drepturile în mod eficace. Nicio dispoziție 
din directivă nu împiedică acordarea unui mandat neexclusiv, iar Directiva privind gestiunea 
colectivă a drepturilor de autor oferă titularilor de drepturi posibilitatea de a-și gestiona 
drepturile în mod individual, inclusiv pentru utilizări necomerciale, și de a-și revoca și retrage 
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din OGC-ul pe care l-au ales drepturile, categoriile de drepturi sau tipurile de opere sau de alte 
obiecte protejate (articolul 5). Aceasta înseamnă că Directiva privind gestiunea colectivă a 
drepturilor de autor le oferă creatorilor, artiștilor și editorilor libertatea de a decide în nume 
propriu ce drepturi aleg să încredințeze unui OGC și ce drepturi decid să gestioneze 
individual. În plus, principiul nediscriminării pe care trebuie să-l respecte OGC-urile în raport 
cu membrii lor, în ceea ce privește distribuirea veniturilor și în raport cu utilizatorii 
comerciali, în ceea ce privește condițiile de acordare a licențelor pentru repertoriul lor, (se 
aplică tarife identice, indiferent de operele utilizate) aduce beneficii atât utilizatorilor, cât și 
titularilor de drepturi. Acesta asigură solidaritatea între titularii de drepturi și oferă 
oportunități comerciale pentru operatorii mai mici și pentru cei nou intrați pe piață.

În acest sens, întrucât problemele ridicate de petiționar au fost evaluate și examinate în cadrul 
Directivei privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor, Comisia nu consideră necesară 
introducerea unei noi legislații în acest domeniu, astfel cum a sugerat petiționarul. 

Cu toate acestea, Comisia va continua să analizeze problema în cadrul obligației de raportare 
în ceea ce privește aplicarea Directivei privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor, care 
trebuie efectuată până în aprilie 2021.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 11 noiembrie 2019

În informațiile suplimentare oferite de petiționar, se face referire la anumite practici din 
Australia și din Statele Unite. Cu toate acestea, Comisia observă că cadrul juridic și mediul de 
piață din acele țări sunt diferite de cele din Europa. O diferență importantă o reprezintă faptul 
că, în Statele Unite, există mai puține organisme de gestiune colectivă a drepturilor (OGC-uri) 
decât în Europa, iar acestea sunt reglementate, în principal, prin norme antitrust.


