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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul dumneavoastră sprijină propunerea Comisiei de a prelungi durata de protecție 
pentru artiștii interpreți sau executanți și pentru producătorii de fonograme de la 50 la 95 de 
ani. Considerând că propunerea constituie o reflectare pertinentă a faptului că artiștii interpreți 
sau executanți trăiesc peste intervalul de 50 de ani în care sunt protejați, raportorul nu propune 
amendamente la propunerea de prelungire.

Propunerea include, de asemenea, măsuri complementare, cum ar fi înființarea unui fond 
pentru muzicienii independenți, și urmărește să introducă și o modalitate uniformă de 
calculare a duratei de protecție pentru compozițiile muzicale cu text la care au contribuit mai 
mulți autori. Fiecare stat membru aplică sisteme diferite pentru astfel de compoziții realizate 
în colaborare. Această situație generează dificultăți în administrarea drepturilor de autor pe 
teritoriul Comunității și, de asemenea, dificultăți la repartizarea transfrontalieră a redevențelor 
pentru exploatarea operelor în diferitele state membre. Raportorul dumneavoastră sprijină 
propunerea de a armoniza normele în materie, considerând că discrepanțele actuale împiedică 
funcționarea eficientă a pieței interne.

Sprijinind în general ideea introducerii clauzelor de tipul „use it or lose it” în contractele 
dintre artiștii interpreți sau executanți și producătorii de fonograme, raportorul consideră, 
totuși, că în această parte a propunerii ar trebui introduse anumite modificări. 

În primul rând, în cazul în care mai mulți interpreți înregistrează împreună, propunerea 
actuală îi obligă să acționeze împreună pentru a rezilia contractele de cesionare sau atribuire. 
Aceasta înseamnă că, după 50 de ani de la finalizarea înregistrării, interpreții ar trebui să 
ajungă la un acord. Ceea ce nu este realist, iar raportorul consideră că acest aspect ar trebui 
schimbat, dându-le interpreților posibilitatea de a acționa individual.
În al doilea rând, propunerea actuală face referire la acordarea unui interval de timp rezonabil 
pentru exploatarea unei executări pentru care drepturile sunt pe cale să expire. Cu toate 
acestea, în propunere se sugerează un interval de timp de un an. Raportorul pentru aviz nu 
consideră că această perioadă de timp este suficientă și consideră că un interval de cinci ani ar 
fi mai potrivit.

Raportorul propune, de asemenea, includerea unui amendament prin care Comisia este 
invitată, după cinci ani, să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind 
funcționarea măsurilor tranzitorii.
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AMENDAMENTELE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Artiștii interpreți sau executanți 
debutează, în general, devreme și, din acest 
motiv, actuala durată de 50 de ani, care se 
aplică executărilor lor fixate pe 
fonograme, ca și fonogramelor înseși,
adeseori nu le protejează executările pe 
întreaga durată a vieții lor. Ca urmare a 
acestui fapt, artiștii interpreți sau 
executanți se confruntă cu o lipsă de 
venituri la sfârșitul vieții. În plus, adeseori, 
nu se mai pot prevala de drepturile lor 
pentru a împiedica sau a restrânge 
utilizarea executărilor lor de o manieră care 
le-ar aduce prejudicii. 

(5) Artiștii interpreți sau executanți 
debutează, în general, devreme și, din acest 
motiv, actuala durată de 50 de ani, care se 
aplică înregistrării interpretărilor,
adeseori nu le protejează interpretările pe 
întreaga durată a vieții lor. Ca urmare a 
acestui fapt, artiștii interpreți sau 
executanți se confruntă cu o lipsă de 
venituri la sfârșitul vieții. În plus, adeseori, 
nu se mai pot prevala de drepturile lor 
pentru a împiedica sau a restrânge 
utilizarea executărilor lor de o manieră care 
le-ar aduce prejudicii.

Justificare

Contribuția creativă a tuturor artiștilor interpreți sau executanți ar trebui să fie recunoscută 
și reflectată în modificarea directivei. Pentru a atinge acest scop, domeniul de aplicare al 
propunerii ar trebui extins, astfel încât și artiștii din domeniul audiovizual să poată beneficia 
de termenul extins de protecție; astfel, se propune eliminarea distincției dintre înregistrarea 
unei interpretări pe fonograme sau în alt fel. (În conexiune cu amendamentul la articolul 3 
alineatul (1) din Directiva 2006/116/CE.)

Amendamentul 2

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Durata de protecție pentru fixările 
executărilor și pentru fonograme ar trebui, 

(7) Durata de protecție pentru înregistrările 
interpretărilor și pentru fonograme ar 
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prin urmare, prelungită la 95 de ani de la 
data publicării fonogramei și a executării 
fixate pe aceasta. În cazul în care 
fonograma sau executarea fixată pe o 
fonogramă nu s-a publicat în cursul 
primilor 50 de ani, durata de protecție ar 
trebui să fie de 95 de ani de la data primei 
comunicări publice.

trebui, prin urmare, prelungită la 95 de ani 
de la începutul respectivei durate.

Justificare

Contribuția creativă a tuturor artiștilor interpreți sau executanți ar trebui să fie recunoscută 
și reflectată în modificarea directivei. Pentru a atinge acest scop, domeniul de aplicare al 
propunerii ar trebui extins, astfel încât și artiștii din domeniul audiovizual să poată beneficia 
de termenul extins de protecție; astfel, se propune eliminarea distincției dintre înregistrarea 
unei interpretări pe fonograme sau în alt fel. (În conexiune cu amendamentul la articolul 3 
alineatul (1) din Directiva 2006/116/CE.)

Amendamentul 3

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a evita ambiguitățile juridice,
este necesar să se prevadă că, în lipsa 
unei clauze contrare explicite, cesionarea 
sau atribuirea contractuală a drepturilor 
legate de fixarea unei executări la o dată 
anterioară adoptării de către statele 
membre a măsurilor de punere în aplicare 
a prezentei directive continuă să producă 
efecte pe perioada de prelungire a duratei 
de protecție. 

(9) Statele membre ar trebui să aibă în 
continuare libertatea de a adopta 
dispoziții cu privire la interpretarea, 
adaptarea, terminarea și executarea 
ulterioară a contractelor în cadrul cărora 
se realizează cesionarea sau atribuirea 
drepturilor artistului interpret sau 
executant legate de înregistrarea 
interpretării sale către un producător de 
fonograme încheiate înainte de 
prelungirea duratei de protecție ce rezultă
din prezenta directivă.

Justificare

Nu este adecvată modificarea, prin prisma modificărilor propuse cu privire la Directiva 
2006/116/CE, a normelor statelor membre referitoare la interpretarea, adaptarea, 
terminarea și executarea ulterioară a contractelor în cadrul cărora se realizează cesionarea 
sau atribuirea drepturilor artiștilor interpreți sau executanți către un producător de 
fonograme. Prin urmare, legislația națională cu privire la transferul și la cesionarea 
drepturilor artiștilor interpreți, precum și la încheierea respectivelor contracte și transferuri 
trebuie să reglementeze aplicarea clauzei „use-it-or-lose-it” (drepturile neutilizate se pierd), 
așa cum prevede articolul 10a, punctul 6.
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Amendamentul 4

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesar ca această primă 
măsură însoțitoare tranzitorie să nu 
impună o povară administrativă
disproporționată asupra producătorilor de 
fonograme mici și mijlocii. Drept urmare, 
statele membre au libertatea de a excepta 
anumiți producători de fonograme, care 
sunt considerați mici sau mijlocii pe baza 
venitului anual obținut din exploatarea 
comercială a fonogramelor.

eliminat

Amendamentul 5

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Este necesar ca fondurile respective să 
fie rezervate exclusiv artiștilor interpreți 
sau executanți ale căror executări sunt 
fixate pe fonograme și care și-au cesionat 
drepturile producătorului de fonograme în 
schimbul unei plăți unice. Fondurile astfel 
colectate ar trebui să se distribuie
individual artiștilor nenominalizați cel 
puțin o dată pe an. Statele membre pot 
impune ca repartizarea fondurilor să fie 
încredințată organismelor de gestiune 
colectivă care-i reprezintă pe artiștii 
interpreți sau executanți. Atunci când 
repartizarea banilor se încredințează 
organismelor de gestiune colectivă, se 
aplică normele naționale privind veniturile 
nerepartizabile. 

(13) Este necesar ca fondurile respective să 
fie rezervate exclusiv artiștilor interpreți 
sau executanți ale căror executări sunt 
fixate pe fonograme și care și-au cesionat 
drepturile producătorului de fonograme în 
schimbul unei plăți unice. Fondurile astfel 
colectate ar trebui să se distribuie 
individual artiștilor nenominalizați cel 
puțin o dată pe an. Statele membre ar 
trebui să garanteze că repartizarea 
fondurilor este încredințată organismelor 
de gestiune colectivă care-i reprezintă pe 
artiștii interpreți sau executanți. Se pot 
aplica normele naționale privind veniturile 
nerepartizabile.

Amendamentul 6
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Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Pentru a reechilibra contractele în 
cadrul cărora artiștii interpreți își 
transferă, pe baza unor redevențe, 
drepturile de exclusivitate producătorilor 
de fonograme, o altă condiție în afară de 
prelungirea duratei ar trebui să fie 
posibilitatea de „tabula rasa” pentru 
artiștii interpreți care au acordat 
producătorilor de fonograme, contra unor 
redevențe sau a unei remunerații, 
drepturile de exclusivitate menționate 
anterior. Pentru ca artiștii interpreți să 
beneficieze pe deplin de pe urma 
prelungirii duratei, statele membre ar 
trebui să garanteze că interpreții primesc 
pe durata prelungită o redevență 
negrevată de plăți în avans sau de 
deduceri contractuale, în conformitate cu 
anumite acorduri încheiate între 
producătorii de fonograme și interpreți.

Justificare

Această dispoziție este esențială pentru ca artiștii interpreți să beneficieze de toate 
redevențele care li se cuvin pentru perioada prelungită, în condițiile în care companiile de 
înregistrări refuză acest lucru, datorită faptului că sumele plătite în avans artiștilor nu au fost 
încă recuperate. Fără această dispoziție suplimentară, de prelungirea duratei de protecție ar 
putea beneficia, în final, doar un grup restrâns de artiști nominalizați.

Amendamentul 7

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În cazul în care o fonogramă 
cuprinde înregistrarea interpretărilor mai 
multor artiști interpreți sau executanți, 
statele membre ar trebui să aibă libertatea 
de a decide dacă artiștii pot pune capăt 
cesionării sau atribuirii în comun sau în 
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mod individual.

Amendamentul 8

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2006/116/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- în cazul în care, în decursul acestei 
perioade, fixarea executării, altfel decât pe 
o fonogramă, face obiectul unei publicări 
legale sau al unei comunicări publice 
legale, drepturile încetează la 50 de ani de 
la prima publicare sau de la prima 
comunicare publică, în funcție de care 
dintre ele are loc întâi,

în cazul în care, în decursul acestei 
perioade, fixarea executării, altfel decât pe 
o fonogramă, face obiectul unei publicări 
legale sau al unei comunicări publice 
legale, drepturile încetează la 95 de ani de 
la prima publicare sau de la prima 
comunicare publică, în funcție de care 
dintre ele are loc întâi,

Justificare

Discriminarea între interpreții de muzică și artiștii din domeniul audio-vizualul este absolut 
inacceptabilă, deoarece Directiva 93/98/CEE, a cărei versiune codificată o reprezintă 
Directiva 2006/116/CE, nu face nicio discriminare între artiști interpreți sau executanți, 
astfel încât crearea unor regimuri diferite pentru aceeași categorie de artiști ar reprezenta o 
discriminare conform legislației europene și ar fi contrară atitudinii la nivel național. Mai 
mult decât atât, nu există niciun motiv pentru o asemenea discriminare.

Amendamentul 9

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2006/116/CE
Articolul 10a – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot dispune ca un 
producător de fonograme al cărui venit 
anual total în anul anterior celui pentru 
care se plătește remunerația s-a situat sub 
limita de 2 milioane EUR să nu fie obligat 
să aloce cel puțin 20 % din veniturile pe 
care le-a obținut în cursul anului anterior 
celui pentru care se plătește remunerația 
respectivă din reproducerea, distribuirea 

eliminat
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și punerea la dispoziție a acelor 
fonograme asupra cărora, în temeiul
articolului 3 alineatele (1) și (2), în 
versiunea acestora anterioară modificării 
prin Directiva [se inserează numărul 
directivei de modificare]/CE, drepturile 
artistului interpret sau executant și ale 
producătorului de fonograme ar fi încetat 
să mai fie protejate la data de 31 
decembrie a anului în cauză.

Justificare

Deoarece măsurile însoțitoare tranzitorii (20%) sunt măsurate în funcție de veniturile nete, 
IMM-urile nu vor suporta costuri excesive; prin urmare, pentru ca toți artiștii interpreți sau 
executanți să poată beneficia de aceste sume, este preferabil ca ele să facă obiectul acestei 
măsuri.

Amendamentul 10

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2006/116/CE
Articolul 10a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot reglementa dacă și 
în ce măsură se poate impune ca 
administrarea dreptului de a obține 
remunerația suplimentară anuală, 
menționată la alineatul (3), să fie 
încredințată organismelor de gestiune 
colectivă.

(5) Statele membre garantează că dreptul
de a obține remunerația suplimentară 
anuală, menționată la alineatul (3), este 
administrat de organismul de gestiune 
colectivă.

Justificare

Pentru simplificarea procedurilor administrative, organismele de gestiune colectivă ar trebui 
să primească responsabilitatea de a administra remunerațiile suplimentare anuale. (În 
conexiune cu amendamentul la considerentul 13).

Amendamentul 11

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2006/116/CE
Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Artistul interpret sau executant poate 
rezilia contractul de cesionare sau atribuire 
în cazul în care, după data la care, în 
temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în 
versiunea acestora anterioară modificării 
prin Directiva [//se inserează numărul 
directivei de modificare]/CE, drepturile 
sale și ale producătorului de fonograme 
asupra fixării executării, respectiv asupra 
fonogramei, ar fi încetat să mai fie 
protejate, producătorul de fonograme 
încetează să mai pună în vânzare un număr 
suficient de exemplare ale fonogramei sau 
să o mai pună la dispoziția publicului prin 
cablu sau fără cablu, în așa fel încât 
membrii publicului să aibă acces individual 
la ea când vor și de unde vor. În cazul în 
care pe fonogramă sunt fixate executările 
mai multor artiști interpreți sau executanți, 
aceștia nu își pot rezilia contractele de 
cesionare sau atribuire decât împreună. În 
cazul în care contractul este reziliat în 
temeiul primei sau celei de-a doua teze, 
drepturile producătorului de fonograme 
asupra fonogramei încetează.

(6) Artistul interpret sau executant poate 
rezilia contractul de cesionare sau atribuire 
în cazul în care, după data la care, în 
temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în 
versiunea acestora anterioară modificării 
prin Directiva [//se inserează numărul 
directivei de modificare]/CE, drepturile 
sale și ale producătorului de fonograme 
asupra înregistrării interpretării, respectiv 
asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie 
protejate, producătorul de fonograme 
încetează să mai pună în vânzare un număr 
suficient de exemplare ale fonogramei sau 
să o mai pună la dispoziția publicului prin 
cablu sau fără cablu, în așa fel încât 
membrii publicului să aibă acces individual 
la ea când vor și de unde vor. În cazul în 
care pe fonogramă sunt înregistrate 
interpretările mai multor artiști interpreți 
sau executanți, aceștia își pot rezilia 
contractele de cesionare sau atribuire în 
conformitate cu legile naționale 
aplicabile. În cazul în care contractul este 
reziliat în temeiul primei sau celei de-a 
doua teze, drepturile producătorului de 
fonograme asupra fonogramei încetează.

Justificare

Obligația ca artiștii interpreți sau executanți să acționeze împreună nu este realistă. 

Amendamentul 12

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2006/116/CE
Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Artistul interpret sau executant poate 
rezilia contractul de cesionare sau atribuire 
în cazul în care, după data la care, în 
temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în 

Artistul interpret sau executant poate 
rezilia contractul de cesionare sau atribuire 
în cazul în care, după data la care, în 
temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în 



AD\758874RO.doc 11/13 PE415.148v04-00

RO

versiunea acestora anterioară modificării 
prin Directiva [//se inserează Drepturile 
producătorului de fonograme asupra 
fonogramei și drepturile artiștilor interpreți 
sau executanți asupra fixării executării lor 
încetează cazul în care fonograma nu este 
pusă la dispoziția publicului prin cablu sau 
fără cablu, în așa fel încât membrii 
publicului să aibă acces individual la ea 
când vor și de unde vor, în termen de un 
an de data la care, în temeiul articolului 3 
alineatele (1) și (2), în versiunea acestora 
anterioară modificării prin Directiva [//se 
inserează numărul directivei de 
modificare]/CE, drepturile artistului 
interpret sau executant și ale 
producătorului de fonograme asupra fixării 
executării, respectiv asupra fonogramei, ar 
fi încetat să mai fie protejate.”

versiunea acestora anterioară modificării 
prin Directiva [//se inserează Drepturile 
producătorului de fonograme asupra 
fonogramei și drepturile artiștilor interpreți 
sau executanți asupra fixării executării lor 
încetează cazul în care fonograma nu este 
pusă la dispoziția publicului prin cablu sau 
fără cablu, în așa fel încât membrii 
publicului să aibă acces individual la ea 
când vor și de unde vor, în termen de cinci 
ani de data la care, în temeiul articolului 3 
alineatele (1) și (2), în versiunea acestora 
anterioară modificării prin Directiva [//se 
inserează numărul directivei de 
modificare]/CE, drepturile artistului 
interpret sau executant și ale 
producătorului de fonograme asupra fixării 
executării, respectiv asupra fonogramei, ar 
fi încetat să mai fie protejate.”

Justificare

Obligația ca artiștii interpreți sau executanți să acționeze împreună nu este realistă. În plus, 
considerentul 16 face referire la acordarea unui interval de timp rezonabil pentru 
exploatarea unei executări pentru care drepturile sunt pe cale să expire. Cu toate acestea, un 
an nu este considerat un interval de timp rezonabil, o perioadă de cinci ani fiind mai 
potrivită.

Amendamentul 13

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 5a (nou)
Directiva 2006/116/CE
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Se inserează următorul articol:
„Articolul 11a
Raportul
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, în termen de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei .../.../CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din ...*, un 
raport privind funcționarea dispozițiilor 
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prevăzute la articolul 10 alineatele (3)- (5) 
din prezenta directivă.”
* JO: a se introduce numărul și data prezentei 
directive.

Justificare

 Raportul va da posibilitatea Parlamentului European și Consiliului să monitorizeze efectul 
schimbărilor, în special în ceea ce privește măsurile tranzitorii.
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PROCEDURĂ

Titlu Durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe

Referințe COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Comisia competentă în fond JURI
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       Data anunțului în plen
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Examinare în comisie 10.11.2008

Data adoptării 2.12.2008
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Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, 
Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, 
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alineatul (2)] prezenți la votul final
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