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Amendamentul 3
Eva Lichtenberger

Propunere de regulament – act de modificare
-

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

Nu există nicio justificare pentru prelungirea duratei de protecție a dreptului de autor în 
modul în care propune Comisia, deoarece aceasta nu va ajuta în niciun fel condiția socială și 
artistică a artiștilor interpreți sau executanți. În schimb, aceasta ar spori beneficiile 
producătorilor de fonograme. Directiva propusă constituie unul dintre cele mai proaste 
exemple de interes special și ar dăuna grav inovării europene și eforturilor creative.

Amendamentul 4
Katalin Lévai

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În temeiul Directivei 2006/116/CE din 
12 decembrie 2006 privind durata de 
protecție a dreptului de autor și a anumitor 
drepturi conexe, durata de protecție de care 
beneficiază artiștii interpreți sau executanți 
și producătorii de fonograme este de 50 
ani. 

(1) În temeiul Directivei 2006/116/CE din 
12 decembrie 2006 privind durata de 
protecție a dreptului de autor și a anumitor 
drepturi conexe, durata de protecție de care 
beneficiază artiștii interpreți sau executanți 
și producătorii de fonograme și 
producătorii de filme este de 50 ani.

Or. en
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Justificare

UE trebuie să continue să ofere întreprinderilor de înregistrări și producătorilor de filme 
aceeași durată de protecție a anumitor drepturi conexe ale acestora.  Nu există motive 
politice, culturale sau economice pentru ca UE să protejeze înregistrările sonore pentru o 
perioadă mai lungă de timp decât filmele. Faptul că în UE filmele vor fi protejate doar pentru 
50 de ani, iar înregistrările sonore, pentru 95 ani nu este justificat.

Amendamentul 5
Katalin Lévai

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul producătorilor de film, 
perioada începe cu prima fixare a unui 
film sau de la data primei sale publicări  
sau comunicări către public pentru 50 de 
ani de la fixare.

Or. en

Justificare

UE trebuie să continue să ofere întreprinderilor de înregistrări și producătorilor de filme 
aceeași durată de protecție a anumitor drepturi conexe ale acestora.  Nu există motive 
politice, culturale sau economice pentru ca UE să protejeze înregistrările sonore pentru o 
perioadă mai lungă de timp decât filmele. Faptul că în UE filmele vor fi protejate doar pentru 
50 de ani, iar înregistrările sonore, pentru 95 ani nu este justificat. 

Amendamentul 6
Bert Doorn

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, 

(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, 
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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.

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. Se 
instituie așadar un regim prin care 
protecția operei expiră fie la 50 de ani de 
la fixarea sa sau de la comunicarea către 
public sau odată cu decesul artistului 
interpret, considerându-se perioada cea 
mai lungă.

Or. en

Justificare

În conformitate cu modificările aduse articolului 3 alineatul (1).

Amendamentul 7
Jacques Toubon

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.
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Or. en

Justificare

Ar trebui ca toate contribuțiile creatoare ale tuturor artiștilor interpreți sau executanți să fie 
recunoscute și reflectate în modificările 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. (corelat cu modificarea 
articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2006/116/CE).

Amendamentul 8
Henri Weber

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.

Or. en

Justificare

Ar trebui ca toate contribuțiile creatoare ale tuturor artiștilor interpreți sau executanți să fie 
recunoscute și reflectate în modificările 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; (corelat cu modificarea articolului 3 
alineatul (1) din Directiva 2006/116/CE). Dispoziția este compatibilă fie cu propunerea 
Comisiei, fie cu o prelungire de tip înregistrare.
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Amendamentul 9
Jacques Toubon

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) solicită Comisiei să lanseze o 
procedură de evaluare a impactului 
pentru sectorul european de audiovizual, 
la fel cum a procedat și pentru sectorul 
muzical, să ia în discuție eventuala 
necesitate de a extinde durata de protecție 
a dreptului de autor pentru producătorii și 
difuzorii din sectorul audiovizual. 

Or. en

Amendamentul 10
Eva Lichtenberger

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia ar trebui să lanseze o 
procedură de evaluare a impactului 
pentru a lua în discuție necesitatea 
extinderii duratei protecției care se aplică 
în momentul de față în sectorul 
audiovizual (artiști interpreți, producători 
și difuzori).

Or. en

Justificare

Comisia nu a realizat o evaluare serioasă a impactului înainte de prezentarea propunerii, 
nestabilind, printre altele, cine va plăti prestațiile solicitate către industria muzicală ca 
urmare a prelungirii duratei de protecție a dreptului de autor. 

Trebuie luată în considerare posibilitatea unei noi evaluări a impactului pentru analizarea 
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necesității reale de prelungire a duratei de protecție în sectorul audiovizualului.

Amendamentul 11
Ignasi Guardans Cambó

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) solicită Comisiei să lanseze o 
procedură de evaluare a impactului 
pentru sectorul european de audiovizual, 
la fel cum a procedat și pentru sectorul 
muzical, care să ia în discuție eventuala 
necesitate de a extinde durata de protecție 
a dreptului de autor pentru sectorul 
audiovizual (artiștii interpreți, 
producătorii și difuzorii). 

Or. en

Amendamentul 12
Bert Doorn

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, 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.

eliminat

Or. en
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Justificare

Prelungirea duratei de protecție va fi favorabilă în primul rând întreprinderilor de producție 
și artiștilor celebri. În plus, consecințele costurilor asupra consumatorilor sau difuzorilor nu 
au fost examinate în detaliu înainte de a se propune această prelungire și este posibil ca 
acestea să sporească ca urmare a propunerii. Modificarea propusă încearcă să stabilească 
un echilibru între interesele titularilor drepturilor și cele ale utilizatorilor.

Amendamentul 13
Ieke van den Burg, Neena Gill

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, 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.

eliminat

Or. en

Justificare

Prelungirea duratei de protecție a drepturilor de autor va fi benefică în special 
întreprinderilor de înregistrări și artiștilor celebri. Veniturile artiștilor fac în primul rând 
obiectul unui contract și nu al dreptului de autor. În fapt, artiștii vor trebui să împartă suma 
neschimbată a taxelor de licență cu o serie de titulari de drepturi conform propunerii. În plus, 
consecințele costurilor asupra consumatorilor sau difuzorilor nu au fost examinate în detaliu 
înainte de a se propune această prelungire și este posibil ca acestea să sporească ca urmare 
a propunerii.
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Amendamentul 14
Eva Lichtenberger

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, 
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.

(7) Durata de protecție pentru fixările 
executărilor ar trebui, prin urmare, 
prelungită. Dacă interpretul mai trăiește la 
sfârșitul perioadei curente de protecție în 
temeiul Directivei 2006/116/CE, 
drepturile de interpretare continuă pe 
toată durata vieții interpretului.

Or. en

Justificare

Extinderea ar trebui să se aplice doar artiștilor interpreți și executanți și doar până la 
decesul acestora. Prezenta propunere oglindește legislația elenă actuală, care nu a fost 
armonizată. Comisia a indicat faptul că a refuzat să întreprindă proceduri executorii 
împotriva Greciei, deoarece consideră prevederea elenă ca fiind de preferat legislației 
armonizate actuale. Nicio extindere nu este justificată pentru producătorii de fonograme, o 
perioadă fixă de 50 de ani fiind mai mult decât suficientă pentru recuperarea investițiilor. 

Amendamentul 15
Jacques Toubon

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, 
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 

(7) Durata de protecție pentru înregistrările 
interpretărilor și pentru fonograme ar 
trebui, prin urmare, prelungită la 95 de ani 
de la începutul respectivei durate.
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trebui să fie de 95 de ani de la data primei 
comunicări publice.

Or. en

Justificare

Ar trebui ca toate contribuțiile creatoare ale tuturor artiștilor interpreți sau executanți să fie 
recunoscute și reflectate în modificările 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 16
Sharon Bowles

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, 
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.

(7) Durata de protecție pentru fixările 
executărilor ar trebui, prin urmare, să 
poată fi prelungită la 95 de ani în cazul 
unei remunerații necorespunzătoare.
Aplicarea unei asemenea prelungiri ar 
trebui să constituie dreptul interpretului 
sau al companiei lor și se va face la 
OHIM. Trebuie instituite reguli simple 
pentru cazurile în care se aplică 
prelungirea, în primă instanță. 

Or. en

Justificare

Aceasta propune un sistem de înregistrare pentru prelungiri, pe baza unei recompense 
necorespunzătoare, pentru a reduce la minim prelungirile și a le menține relevante în ceea ce 
privește necesitatea și probabilitatea utilității.
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Amendamentul 17
Henri Weber

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, 
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.

(7) Durata de protecție pentru fixările 
executărilor și pentru înregistrări ar trebui, 
prin urmare, prelungită la 95 de ani de la
data publicării înregistrării și a executării 
fixate pe aceasta. În cazul în care 
înregistrarea sau executarea fixată astfel 
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.

Or. en

Justificare

Ar trebui ca toate contribuțiile creatoare ale tuturor artiștilor interpreți sau executanți să fie 
recunoscute și reflectate în modificările 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; (corelat cu modificarea articolului 3 
alineatul (1) din Directiva 2006/116/CE). Dispoziția este compatibilă fie cu propunerea 
Comisiei, fie cu o prelungire de tip înregistrare.

Amendamentul 18
Sharon Bowles

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În timpul prelungirii duratei 
dreptului de autor trebuie să existe licențe 
ale dreptului. În plus, ar trebui să existe 
licențe gratuite ale dreptului în anumite 
cazuri ale interpretării în public sau ale 
comunicării unui public prezent, care să 
nu depășească cifra de 250 de persoane. 
Nu trebuie aplicată nicio taxă copierii 
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pentru uz personal.

Or. en

Justificare

Prelungirea ar trebui să se realizeze pe baza licențelor de drepturi pentru a permite o gamă 
mai largă de beneficii. În asemenea cazuri, redevențele pot fi negociate. În asemenea cazuri, 
redevențele pot fi negociate. Sunt propuse unele licențe libere automate pentru a nu împiedica 
„nopțile anilor '60” și evenimentele similare de popularizare cu funcții private minore și 
strângerea de fonduri caritabile. 

Amendamentul 19
Katalin Lévai

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Drepturile producătorilor la prima 
fixare a filmului se prelungesc, de 
asemenea, la 95 de ani de la publicarea 
filmului. Dacă filmul nu a fost publicat în 
primii 50 de ani, atunci perioada de 
protecție durează 95 de ani de la prima sa 
comunicare în fața publicului. 

Or. en

Justificare

UE trebuie să continue să ofere întreprinderilor de înregistrări și producătorilor de filme 
aceeași durată de protecție a anumitor drepturi conexe ale acestora. Nu există motive 
politice, culturale sau economice pentru ca UE să protejeze înregistrările sonore pentru o 
perioadă mai lungă de timp decât filmele. Prin urmare, durata de protecție a drepturilor 
producătorilor de filme ar trebui de asemenea prelungită de la 50 la 95 de ani.
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Amendamentul 20
Sharon Bowles

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) La stabilirea unei relații contractuale 
cu producătorul de fonograme, artistul 
interpret sau executant trebuie, în mod 
normal, să-și cesioneze către producătorul 
de fonograme drepturile exclusive de 
reproducere, distribuție, închiriere și 
punere la dispoziție a fixării executării 
sale. În schimb, i se plătește un avans din 
redevențe și beneficiază de plăți după ce 
producătorul de fonograme își 
recuperează avansul inițial și operează 
celelalte deduceri prevăzute în contract. 
Artiștii interpreți sau executanți care 
cântă muzica de fundal și nu apar în 
distribuție („artiști nenominalizați”) își 
cesionează de regulă drepturile exclusive 
în schimbul unei plăți unice (remunerație 
nerecurentă). 

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este considerată necesară ca parte a sistemului de înregistrare.

Amendamentul 21
Jacques Toubon

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) La stabilirea unei relații contractuale cu 
producătorul de fonograme, artistul 
interpret sau executant trebuie, în mod 
normal, să-și cesioneze către producătorul 
de fonograme drepturile exclusive de 

(8) La stabilirea unei relații contractuale cu 
producătorul de fonograme, artistul 
interpret sau executant trebuie, în mod 
normal, să-și cesioneze către producătorul 
de fonograme drepturile exclusive de 
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reproducere, distribuție, închiriere și 
punere la dispoziție a fixării executării sale. 
În schimb, i se plătește un avans din 
redevențe și beneficiază de plăți după ce 
producătorul de fonograme își recuperează 
avansul inițial și operează celelalte 
deduceri prevăzute în contract. Artiștii 
interpreți sau executanți care cântă muzica 
de fundal și nu apar în distribuție („artiști 
nenominalizați”) își cesionează de regulă 
drepturile exclusive în schimbul unei plăți 
unice (remunerație nerecurentă).

reproducere, distribuție, închiriere și 
punere la dispoziție a fixării executării sale. 
În schimb, i se plătește un avans din 
redevențe și beneficiază de plăți după ce 
producătorul de fonograme își recuperează 
avansul inițial și operează celelalte 
deduceri prevăzute în contract. Artiștii 
interpreți sau executanți care cântă muzica 
de fundal și nu apar în distribuție („artiști 
nenominalizați”),  precum și unii dintre 
interpreți care apar în distribuție (artiștii 
nominalizați), își cesionează de regulă 
drepturile exclusive în schimbul unei plăți 
unice (remunerație nerecurentă).

Or. en

Justificare

Unii artiști interpreți sau executanți, așa-numiții „artiști nominalizați”, își cesionează 
drepturile de autor în schimbul unei plăți unice. Acești artiști interpreți sau executanți ar 
trebui de asemenea să beneficieze de o remunerație suplimentară.

Amendamentul 22
Sharon Bowles

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. 

eliminat

Or. en
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Justificare

Nu este considerată necesară ca parte a sistemului de înregistrare, întrucât permite 
renegocierea.

Amendamentul 23
Eva Lichtenberger

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) Pentru a se asigura faptul că 
interpreții, și nu producătorii de 
înregistrări, beneficiază de perioada 
prelungită, este necesar să se prevadă că 
orice contract existent care are drept scop 
prelungirea duratei drepturilor de autor 
nu are niciun efect în ceea ce privește 
perioada prelungită de la 50 de ani până 
la întreaga durată a vieții. 

Or. en

Justificare

Modificarea are scopul de a asigura că durata suplimentară este într-adevăr în beneficiul 
artiștilor interpreți și executanți. Prin urmare, aranjamentele contractuale existente nu 
trebuie tratate ca cesionând durata suplimentară producătorilor de fonograme. Pentru a 
evita problemele de coordonare în ceea ce privește durata suplimentară, gestionarea 
drepturilor trebuie încredințată organismelor de gestiune colectivă. Astfel, aceste organisme 
vor trebui să administreze drepturile de reproducere și distribuție în legătură cu fixările 
executărilor pentru durata prelungită. Având în vedere faptul că organismele de gestionare 
colectivă vor permite oricărui operator să exploateze executarea, o clauză de tipul „folosești 
sau pierzi” nu va fi necesară. Având în vedere că organismele de gestionare colectivă vor 
păstra datele artiștilor interpreți sau executanți ale căror executări sunt fixate pe fonograme, 
preocupările legate de lipsa clarității în ceea ce privește momentul în care o lucrare intră în 
domeniul public pot fi evitate.
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Amendamentul 24
Sharon Bowles

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru ca artiștii interpreți sau 
executanți care și-au cesionat drepturile 
exclusive către producătorii de fonograme 
înainte de prelungirea duratei de protecție 
să beneficieze totuși de această 
prelungire, este necesar să se introducă o 
serie de măsuri însoțitoare tranzitorii. 
Aceste măsuri ar trebui aplicate acelor 
contracte între artiștii interpreți sau 
executanți și producătorii de fonograme 
care continuă realmente să producă efecte 
pe perioada de prelungire a duratei de 
protecție.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este considerată necesară ca parte a sistemului de înregistrare.

Amendamentul 25
Sharon Bowles

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ca primă măsură însoțitoare 
tranzitorie, ar trebui să se instituie 
obligația ca producătorii de fonograme să 
cotizeze cel puțin o dată pe an cel puțin 20 
% din veniturile provenind din drepturile 
exclusive de distribuție, reproducere și 
punere la dispoziție a acelor fonograme 
care s-ar afla în domeniul public, în cazul 
în care nu s-ar fi prelungit durata de 
protecție ca urmare a publicării legale sau 

eliminat
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a comunicării publice legale. 

Or. en

Justificare

Nu este considerată necesară ca parte a sistemului de înregistrare, cu toate că nu este 
incompatibilă. Cu toate acestea, din cauza volumelor reduse implicate, este puțin probabil să 
fie valoroasă.

Amendamentul 26
Sajjad Karim

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ca primă măsură însoțitoare 
tranzitorie, ar trebui să se instituie obligația 
ca producătorii de fonograme să cotizeze 
cel puțin o dată pe an cel puțin 20 % din 
veniturile provenind din drepturile 
exclusive de distribuție, reproducere și 
punere la dispoziție a acelor fonograme 
care s-ar afla în domeniul public, în cazul 
în care nu s-ar fi prelungit durata de 
protecție ca urmare a publicării legale sau a 
comunicării publice legale.

(11) Ca primă măsură însoțitoare 
tranzitorie, ar trebui să se instituie obligația 
ca producătorii de fonograme să cotizeze 
cel puțin o dată pe an cel puțin 20 % din 
veniturile provenind din drepturile 
exclusive de distribuție, reproducere și 
punere la dispoziție a acelor fonograme 
care s-ar afla în domeniul public, după 
deducerea tuturor costurilor legate direct 
de administrarea duratei de protecție 
pentru operele fonografice în cauză, în 
cazul în care nu s-ar fi prelungit durata de 
protecție ca urmare a publicării legale sau a 
comunicării publice legale.

Or. en

Justificare

Este just ca, înainte de a solicita producătorilor de fonograme să transfere bani artiștilor 
interpreți sau executanți, să li se permită acestora să scadă costurile direct legate de 
gestionarea prelungirii termenului de protecție a operelor în cauză. De exemplu, aceste 
costuri pot include plăți TVA și costuri rezonabile legate de drepturile de autor, producere, 
distribuire și comercializare, precum și alte costuri operaționale, dar numai costurile legate 
în mod direct de prelungirea duratei de protecție.
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Amendamentul 27
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ca primă măsură însoțitoare 
tranzitorie, ar trebui să se instituie obligația 
ca producătorii de fonograme să cotizeze 
cel puțin o dată pe an cel puțin 20 % din 
veniturile provenind din drepturile 
exclusive de distribuție, reproducere și 
punere la dispoziție a acelor fonograme 
care s-ar afla în domeniul public, în cazul 
în care nu s-ar fi prelungit durata de 
protecție ca urmare a publicării legale sau a 
comunicării publice legale.

(11) Ca primă măsură însoțitoare 
tranzitorie, ar trebui să se instituie obligația 
ca producătorii de fonograme să cotizeze 
cel puțin o dată pe an cel puțin 20 % din 
veniturile nete provenind din drepturile 
exclusive de distribuție, reproducere și 
punere la dispoziție a acelor fonograme 
care s-ar afla în domeniul public, în cazul 
în care nu s-ar fi prelungit durata de 
protecție ca urmare a publicării legale sau a 
comunicării publice legale.

Or. de

Justificare

Este recomandabil ca producătorii de fonograme, înainte de a face plățile către artiști, să 
poată reține cheltuielile care rezultă direct din administrarea duratei prelungite de protecție 
a operelor fonografice în discuție. Aceasta ar putea include, de exemplu, plata taxei pe 
valoare adăugată și cheltuielile corespunzătoare privind licența, dreptul de autor, producția, 
distribuția și comercializarea, dar numai pe cele care sunt în legătură directă cu prelungirea 
duratei de protecție. 

Amendamentul 28
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ca primă măsură însoțitoare 
tranzitorie, ar trebui să se instituie obligația 
ca producătorii de fonograme să cotizeze 
cel puțin o dată pe an cel puțin 20 % din 
veniturile provenind din drepturile 
exclusive de distribuție, reproducere și 
punere la dispoziție a acelor fonograme 
care s-ar afla în domeniul public, în cazul 

(11) Ca primă măsură însoțitoare 
tranzitorie, ar trebui să se instituie obligația 
ca producătorii de fonograme să cotizeze 
cel puțin o dată pe an cel puțin 20 % din 
veniturile nete provenind din drepturile 
exclusive de distribuție, reproducere și 
punere la dispoziție a acelor fonograme 
care s-ar afla în domeniul public, în cazul 
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în care nu s-ar fi prelungit durata de 
protecție ca urmare a publicării legale sau a 
comunicării publice legale.

în care nu s-ar fi prelungit durata de 
protecție ca urmare a publicării legale sau a 
comunicării publice legale.

Or. en

Justificare

  Este just ca, înainte de a solicita producătorilor de fonograme să transfere bani artiștilor 
interpreți sau executanți, să li se permită acestora să scadă costurile direct legate de 
gestionarea prelungirii termenului de protecție a operelor în cauză. De exemplu, aceste 
costuri pot include plăți TVA și costuri rezonabile legate de drepturile de autor, producere, 
distribuire și comercializare, precum și alte costuri operaționale, dar numai costurile legate 
în mod direct de prelungirea duratei de protecție.

Amendamentul 29
Georgios Papastamkos

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ca primă măsură însoțitoare 
tranzitorie, ar trebui să se instituie obligația 
ca producătorii de fonograme să cotizeze 
cel puțin o dată pe an cel puțin 20 % din 
veniturile provenind din drepturile 
exclusive de distribuție, reproducere și 
punere la dispoziție a acelor fonograme 
care s-ar afla în domeniul public, în cazul 
în care nu s-ar fi prelungit durata de 
protecție ca urmare a publicării legale sau a 
comunicării publice legale.

(11) Ca primă măsură însoțitoare 
tranzitorie, ar trebui să se instituie obligația 
ca producătorii de fonograme să cotizeze 
cel puțin o dată pe an cel puțin 20 % din 
veniturile nete provenind din drepturile 
exclusive de distribuție, reproducere și 
punere la dispoziție a acelor fonograme 
care s-ar afla în domeniul public, în cazul 
în care nu s-ar fi prelungit durata de 
protecție ca urmare a publicării legale sau a 
comunicării publice legale.

Or. en

Justificare

Este just ca, înainte de a solicita producătorilor de fonograme să transfere bani artiștilor 
interpreți sau executanți, să li se permită acestora să scadă costurile direct legate de 
gestionarea prelungirii termenului de protecție a operelor în cauză. De exemplu, aceste 
costuri pot include plăți TVA și costuri rezonabile legate de drepturile de autor, producere, 
distribuire și comercializare, precum și alte costuri operaționale, dar numai costurile legate 
în mod direct de prelungirea duratei de protecție.
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Amendamentul 30
Jacques Toubon

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

Or. en

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 31
Sharon Bowles

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 

eliminat
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venitului anual obținut din exploatarea 
comercială a fonogramelor.

Or. en

Justificare

Nu este considerată necesară ca parte a sistemului de înregistrare. Eliminarea este de 
asemenea compatibilă cu propunerea Comisiei de a acorda aplicabilitate universală.

Amendamentul 32
Sharon Bowles

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.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este considerată necesară ca parte a sistemului de înregistrare.
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Amendamentul 33
Jacques Toubon

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 acestor 
interpreți individual 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.

Or. en

Justificare

Pentru simplificarea procedurilor administrative, organismele de gestiune colectivă ar trebui 
să primească responsabilitatea de a administra remunerațiile suplimentare anuale. (corelat 
cu amendamentul la articolul 10a (nou) alineatul (5) din Directiva 2006/116/CE).

Amendamentul 34
Eva Lichtenberger

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 

(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 
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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.

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. În conformitate cu 
principiile enunțate în Declarația 
Universală privind diversitatea culturală, 
a UNESCO, organismele de gestiune 
colectivă trebui să își îndeplinească rolul 
fundamental în păstrarea diversității 
culturale.

Or. en

Amendamentul 35
Henri Weber

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 

(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.
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nerepartizabile.

Or. en

Justificare

Pentru simplificarea procedurilor administrative, organismele de gestiune colectivă ar trebui 
să primească responsabilitatea de a administra remunerațiile suplimentare anuale. (corelat 
cu amendamentul la articolul 10a (nou, alineatul (5) din Directiva 2006/116/CE).

Amendamentul 36
Sharon Bowles

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Însă, în temeiul articolului 5 din 
Directiva 2006/115/CE privind dreptul de 
închiriere și de împrumut și anumite 
drepturi conexe dreptului de autor în 
domeniul proprietăți intelectuale, artiștii 
interpreți sau executanți beneficiază deja 
de dreptul la o remunerație echitabilă 
pentru, printre altele, închirierea 
fonogramelor. În mod similar, conform 
practicii contractuale, artiștii interpreți 
sau executanți de regulă nu-și cesionează 
către producătorii de fonograme dreptul 
la o remunerație unică echitabilă pentru 
radiodifuzarea și comunicarea publică a 
fonogramelor, în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (2) din Directiva 
2006/115/CE, nici dreptul la o 
compensație echitabilă pentru 
reproducerile în scop privat, în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2) 
litera (b) din Directiva 2001/29/CE. Prin 
urmare, veniturile pe care producătorul 
de fonograme le obține din închirierea 
fonogramelor și din remunerația 
echitabilă unică pentru radiodifuzare și 
comunicare publică, precum și din 
compensația echitabilă pentru 

eliminat
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reproducerile în scop privat nu trebuie 
luate în considerare la calcularea sumei 
globale pe care producătorul de 
fonograme o alocă pentru plata 
remunerației suplimentare. 

Or. en

Justificare

Nu este considerată necesară ca parte a sistemului de înregistrare.

Amendamentul 37
Jacques Toubon

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Pentru a se asigura că interpreții 
care își transferă drepturile lor exclusive 
unui producător, pentru o plată recurentă 
sau remunerație, pot beneficia integral de 
perioada prelungită de protecție, statele 
membre se asigură că sunt plătite 
interpreților pe perioada extinsă plata 
pentru drepturile de autor sau 
remunerația negrevată de plățile în avans 
sau de deduceri contractuale. 

Or. en

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.
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Amendamentul 38
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) O a doua măsură însoțitoare 
tranzitorie ar trebui să prevadă necesitatea 
ca drepturile legate de fixarea unei 
executări să se întoarcă la artistul 
interpret sau executant în cazul în care 
producătorul fonogramei nu pune în 
vânzare un număr suficient de exemplare 
din fonogramă sau nu pune la dispoziția 
publicului fonograma respectivă, care ar fi 
în domeniul public, dacă nu s-ar fi 
prelungit durata de protecție. În consecință, 
este necesar ca drepturile producătorului de 
fonograme asupra fonogramei respective
să înceteze, spre a se evita situația în care 
drepturile acestuia coexistă cu cele ale 
artistului interpret sau executant, cu toate 
că drepturile artistului nu mai sunt 
cesionate sau atribuite producătorului 
fonogramei.

(15) O a doua măsură însoțitoare 
tranzitorie ar trebui să prevadă că, în cazul 
în care producătorul fonogramei nu mai 
pune în vânzare un număr suficient de 
exemplare cel puțin ale unei versiuni a 
fonogramei, care ar fi în domeniul public, 
dacă nu s-ar fi prelungit durata de 
protecție, interpretul ar putea solicita 
acestuia să facă acest lucru și, în cazul în 
care producătorul fonogramei nu 
satisface această cerere într-un termen 
rezonabil, interpretul poate înceta 
cesionarea drepturilor sale în legătură cu 
respectiva interpretare sau executare. În 
consecință, este necesar ca drepturile 
producătorului de fonograme asupra acelei 
fonograme să înceteze, spre a se evita 
situația în care drepturile acestuia coexistă 
cu cele ale artistului interpret sau 
executant, cu toate că drepturile artistului 
nu mai sunt cesionate sau atribuite 
producătorului fonogramei.

Or. en

Justificare

Nu este posibil ca un producător să ofere spre comercializare/să facă disponibilă fiecare 
versiune a unei fonograme.  Amendamentul clarifică faptul că producătorul trebuie să pună 
la dispoziție cel puțin o versiune și stipulează că, în cazul în care un producător nu oferă/nu 
pune la dispoziție cel puțin o versiune, artistul interpret sau executant îi poate solicita 
acestuia să facă acest lucru, iar dacă producătorul nu este de acord să pună la dispoziție o 
versiune într-o perioadă rezonabilă de timp, artistul poate rezilia contractul de atribuire 
privind fonograma respectivă.
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Amendamentul 39
Georgios Papastamkos

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) O a doua măsură însoțitoare 
tranzitorie ar trebui să prevadă necesitatea 
ca drepturile legate de fixarea unei 
executări să se întoarcă la artistul 
interpret sau executant în cazul în care 
producătorul fonogramei nu pune în 
vânzare un număr suficient de exemplare 
din fonogramă sau nu pune la dispoziția 
publicului fonograma respectivă, care ar fi 
în domeniul public, dacă nu s-ar fi 
prelungit durata de protecție. În consecință, 
este necesar ca drepturile producătorului de 
fonograme asupra fonogramei respective
să înceteze, spre a se evita situația în care 
drepturile acestuia coexistă cu cele ale 
artistului interpret sau executant, cu toate 
că drepturile artistului nu mai sunt 
cesionate sau atribuite producătorului 
fonogramei.

(15) O a doua măsură însoțitoare 
tranzitorie ar trebui să prevadă că, în cazul 
în care producătorul fonogramei nu mai 
pune în vânzare un număr suficient de 
exemplare ale cel puțin ale unei versiuni a 
fonogramei, care ar fi în domeniul public, 
dacă nu s-ar fi prelungit durata de 
protecție, artistul interpret sau executant 
ar putea solicita acestuia să facă acest 
lucru și, în cazul în care producătorul 
fonogramei nu satisface această cerere 
într-un termen rezonabil, artistul interpret 
sau executant poate înceta cesionarea 
drepturilor sale în legătură cu respectiva 
interpretare sau executare. În consecință, 
este necesar ca drepturile producătorului de 
fonograme asupra acelei fonograme să 
înceteze, spre a se evita situația în care 
drepturile acestuia coexistă cu cele ale 
artistului interpret sau executant, cu toate 
că drepturile artistului nu mai sunt 
cesionate sau atribuite producătorului 
fonogramei.

Or. en

Justificare

Nu este posibil ca un producător să ofere spre comercializare/să facă disponibilă fiecare 
versiune a unei fonograme.  Amendamentul clarifică faptul că producătorul trebuie să pună 
la dispoziție cel puțin o versiune și stipulează că, în cazul în care un producător nu oferă/nu 
pune la dispoziție cel puțin o versiune, artistul interpret sau executant îi poate solicita 
acestuia să facă acest lucru, iar dacă producătorul nu este de acord să pună la dispoziție o 
versiune într-o perioadă rezonabilă de timp, artistul poate rezilia contractul de atribuire 
privind fonograma respectivă.
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Amendamentul 40
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) O a doua măsură însoțitoare 
tranzitorie ar trebui să prevadă necesitatea 
ca drepturile legate de fixarea unei 
executări să se întoarcă la artistul interpret 
sau executant în cazul în care producătorul 
fonogramei nu pune în vânzare un număr 
suficient de exemplare din fonogramă sau 
nu pune la dispoziția publicului fonograma 
respectivă, care ar fi în domeniul public, 
dacă nu s-ar fi prelungit durata de 
protecție. În consecință, este necesar ca 
drepturile producătorului de fonograme 
asupra fonogramei respective să înceteze, 
spre a se evita situația în care drepturile 
acestuia coexistă cu cele ale artistului 
interpret sau executant, cu toate că 
drepturile artistului nu mai sunt cesionate 
sau atribuite producătorului fonogramei.

(15) O a doua măsură însoțitoare 
tranzitorie ar trebui să prevadă necesitatea 
ca drepturile legate de fixarea unei 
executări să se întoarcă la artistul interpret 
sau executant în cazul în care producătorul 
fonogramei nu mai pune în vânzare un 
număr suficient de exemplare din cel puțin 
o versiune a unei fixări sau nu pune la 
dispoziția publicului cel puțin o versiune a 
unei astfel de fixări, care ar fi în domeniul 
public, dacă nu s-ar fi prelungit durata de 
protecție. Într-o astfel de situație, artistul 
poate solicita producătorului de 
fonograme să facă acest lucru, iar dacă 
producătorul de fonograme nu respectă 
solicitarea respectivă într-un interval de 
timp adecvat, artistul poate anula 
transferarea drepturilor privind fixarea 
executării respective. În consecință, este 
necesar ca drepturile producătorului de 
fonograme asupra fonogramei respective să 
înceteze, spre a se evita situația în care 
drepturile acestuia coexistă cu cele ale 
artistului interpret sau executant, cu toate 
că drepturile artistului nu mai sunt 
cesionate sau atribuite producătorului 
fonogramei.

Or. de

Justificare

Nu este posibil să se solicite producătorului să ofere/pună la vânzare fiecare versiune a unei 
fixări. Această modificare clarifică faptul că producătorul trebuie să pună la dispoziție cel 
puțin o versiune, iar dacă producătorul nu oferă/pune la dispoziție cel puțin o versiune, 
artistul poate solicita acest lucru. Dacă producătorul de fonograme nu respectă solicitarea 
într-un interval de timp adecvat, artistul poate rezilia contractul privind fonograma 
respectivă.
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Amendamentul 41
Sajjad Karim

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) O a doua măsură însoțitoare 
tranzitorie ar trebui să prevadă necesitatea 
ca drepturile legate de fixarea unei 
executări să se întoarcă la artistul 
interpret sau executant în cazul în care 
producătorul fonogramei nu pune în 
vânzare un număr suficient de exemplare 
din fonogramă sau nu pune la dispoziția 
publicului fonograma respectivă, care ar fi
în domeniul public, dacă nu s-ar fi 
prelungit durata de protecție. În consecință, 
este necesar ca drepturile producătorului de 
fonograme asupra fonogramei respective
să înceteze, spre a se evita situația în care 
drepturile acestuia coexistă cu cele ale 
artistului interpret sau executant, cu toate 
că drepturile artistului nu mai sunt 
cesionate sau atribuite producătorului 
fonogramei.

(15) O a doua măsură însoțitoare 
tranzitorie ar trebui să prevadă că, în cazul 
în care producătorul fonogramei nu mai 
pune în vânzare un număr suficient de 
exemplare cel puțin ale unei versiuni a 
fonogramei, care ar fi în domeniul public, 
dacă nu s-ar fi prelungit durata de 
protecție, interpretul ar putea solicita 
acestuia să facă acest lucru și, în cazul în 
care producătorul fonogramei nu 
satisface această cerere într-un termen 
rezonabil, interpretul poate înceta 
cesionarea drepturilor sale în legătură cu 
respectiva interpretare sau executare. În 
consecință, este necesar ca drepturile 
producătorului de fonograme asupra acelei 
fonograme să înceteze, spre a se evita 
situația în care drepturile acestuia coexistă 
cu cele ale artistului interpret sau 
executant, cu toate că drepturile artistului 
nu mai sunt cesionate sau atribuite 
producătorului fonogramei.

Or. en

Justificare

Nu este posibil ca un producător să ofere spre comercializare/să facă disponibilă fiecare 
versiune a unei fonograme.  Amendamentul clarifică faptul că producătorul trebuie să pună 
la dispoziție cel puțin o versiune și stipulează că, în cazul în care un producător nu oferă/nu 
pune la dispoziție cel puțin o versiune, artistul interpret sau executant îi poate solicita 
acestuia să facă acest lucru, iar dacă producătorul nu este de acord să pună la dispoziție o 
versiune într-o perioadă rezonabilă de timp, artistul poate rezilia contractul de atribuire 
privind fonograma respectivă.
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Amendamentul 42
Sharon Bowles

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) O a doua măsură însoțitoare 
tranzitorie ar trebui să prevadă necesitatea 
ca drepturile legate de fixarea unei 
executări să se întoarcă la artistul interpret 
sau executant în cazul în care producătorul 
fonogramei nu pune în vânzare un număr 
suficient de exemplare din fonogramă sau 
nu pune la dispoziția publicului fonograma 
respectivă, care ar fi în domeniul public, 
dacă nu s-ar fi prelungit durata de 
protecție. În consecință, este necesar ca 
drepturile producătorului de fonograme 
asupra fonogramei respective să înceteze, 
spre a se evita situația în care drepturile 
acestuia coexistă cu cele ale artistului 
interpret sau executant, cu toate că 
drepturile artistului nu mai sunt cesionate 
sau atribuite producătorului fonogramei.

(15) O măsură însoțitoare tranzitorie ar 
trebui să prevadă necesitatea ca drepturile 
legate de fixarea unei executări să se 
întoarcă la artistul interpret sau executant 
în cazul în care producătorul fonogramei 
nu pune în vânzare un număr suficient de 
exemplare din fonogramă sau nu pune la 
dispoziția publicului fonograma respectivă, 
care ar fi în domeniul public, dacă nu s-ar 
fi prelungit durata de protecție. În 
consecință, este necesar ca drepturile 
producătorului de fonograme asupra 
fonogramei respective să înceteze, spre a se 
evita situația în care drepturile acestuia 
coexistă cu cele ale artistului interpret sau 
executant, cu toate că drepturile artistului 
nu mai sunt cesionate sau atribuite 
producătorului fonogramei.

Or. en

Justificare

Modificare ulterioară în cazul în care punctele anterioare au fost eliminate deoarece nu erau 
solicitate de sistemul de înregistrare.

Amendamentul 43
Sajjad Karim

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Această măsură însoțitoare, la rândul 
ei, ar trebui să prevadă încetarea protecției 
în cazul în care fonograma nu este pusă la 
dispoziția publicului într-un anumit 

(16) Această măsură însoțitoare, la rândul 
ei, ar trebui să prevadă încetarea protecției 
în cazul în care fonograma nu este pusă la 
dispoziția publicului într-un anumit 
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interval de la prelungirea duratei, fie pentru 
că titularul dreptului nu o exploatează, fie 
pentru că producătorul fonogramei sau 
artiștii interpreți nu pot fi localizați sau 
identificați. Este necesar ca drepturile 
asupra fonogramei și asupra executării 
fixate pe fonogramă să înceteze în cazul 
în care fonograma nu este pusă la 
dispoziția publicului, deși, la recuperarea 
drepturilor sale, artistului interpret i s-a 
acordat un interval de timp rezonabil 
pentru a pune la dispoziția publicului 
fonograma, care este în continuare 
protejată numai fiindcă s-a prelungit 
durata de protecție,

interval de la prelungirea duratei, fie pentru 
că titularul dreptului nu o exploatează, fie 
pentru că producătorul fonogramei sau 
artiștii interpreți nu pot fi localizați sau 
identificați.

Or. en

Justificare

Clauza de tipul „folosești sau pierzi” a fost creată pentru protejarea drepturilor artiștilor 
interpreți sau executanți și pentru a asigura faptul că producătorii de fonograme nu vor 
reduce drepturile în mod inechitabil. Prin considerentul 15 se realizează acest lucru, iar 
măsurile din considerentul 16 nu prevăd avantaje suplimentare destinate artiștilor, în 
numeroase cazuri, fiind chiar în detrimentul acestora.

Amendamentul 44
Sharon Bowles

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Această măsură însoțitoare, la rândul 
ei, ar trebui să prevadă încetarea protecției 
în cazul în care fonograma nu este pusă la 
dispoziția publicului într-un anumit 
interval de la prelungirea duratei, fie pentru 
că titularul dreptului nu o exploatează, fie 
pentru că producătorul fonogramei sau 
artiștii interpreți nu pot fi localizați sau 
identificați. Este necesar ca drepturile 
asupra fonogramei și asupra executării 
fixate pe fonogramă să înceteze în cazul în 

(16) Această măsură însoțitoare, la rândul 
ei, ar trebui să prevadă încetarea protecției 
în cazul în care fonograma nu este pusă la 
dispoziția publicului într-un anumit 
interval de la prelungirea duratei, fie pentru 
că titularul dreptului nu o exploatează, fie 
pentru că producătorul fonogramei sau 
artiștii interpreți nu pot fi localizați sau 
identificați. Este necesar ca drepturile 
asupra fonogramei și asupra executării 
fixate pe fonogramă să înceteze în cazul în 
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care fonograma nu este pusă la dispoziția 
publicului, deși, la recuperarea drepturilor 
sale, artistului interpret i s-a acordat un 
interval de timp rezonabil pentru a pune la 
dispoziția publicului fonograma, care este 
în continuare protejată numai fiindcă s-a 
prelungit durata de protecție,

care fonograma nu este pusă la dispoziția 
publicului, deși, la recuperarea drepturilor 
sale, artistului interpret i s-a acordat un 
interval de timp rezonabil pentru a pune la 
dispoziția publicului fonograma, care este 
în continuare protejată numai fiindcă s-a 
prelungit durata de protecție. Expirarea 
prelungirii se publică pe pagina web a
OHIM și după o perioadă suficientă de 
timp, înregistrarea poate fi apoi scoasă. 

Or. en

Justificare

În cadrul unui sistem de înregistrare, este preferabilă publicarea oricărei schimbări de statut. 
Clauza „folosești sau pierzi” este utilă într-un context de înregistrare pentru a elimina 
drepturile neutilizate. Arhivele prelungirilor revocate nu trebuie să mai fie menținute după o 
perioadă rezonabilă de timp.

Amendamentul 45
Henri Weber

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) O a treia măsură suplimentară de 
tranziție ar trebui să fie posibilitatea de a 
face tabula rasa, pentru a reechilibra 
înțelegerile contractuale în cazul în care 
interpreții și-au transferat drepturile 
exclusive unui producător în schimbul 
unei remunerații recurente.   În acest
scop, statele membre trebuie să ia 
măsurile legislative adecvate pentru a 
asigura plata către interpreți, în perioada 
extinsă, a redevenței contractuale 
integrale sau a unei remunerații 
negrevate de plățile în avans sau de 
deduceri contractuale.

Or. en
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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 46
Sharon Bowles

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a încuraja remunerarea 
interpreților în perioada actuală de 50 de 
ani, ar fi de dorit ca toate noile contracte 
să conțină o clauză care să confere 
interpreților dreptul de a exploata 
personal fonogramele sau, atunci când 
este cazul, împreună cu co-interpreții, 
dacă fonograma încetează să mai fie 
disponibilă pentru public o perioadă de 
cinci ani. 

Or. en

Justificare

Veniturile din timpul perioadei de bază de protecție a drepturilor de autor sunt mai utile și ar 
trebui încurajate.

Amendamentul 47
Hartmut Nassauer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Deoarece obiectivele măsurilor 
însoțitoare propuse nu pot fi realizate 

(17) Deoarece obiectivele măsurilor 
însoțitoare propuse nu pot fi realizate 
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suficient de către statele membre, întrucât 
instituirea unor măsuri naționale în acest 
domeniu ar duce la denaturarea condițiilor 
de concurență sau ar afecta sfera de 
incidență a drepturilor exclusive ale 
producătorului de fonograme care sunt 
definite de legislația comunitară, și deci pot 
fi mai bine realizate la nivel comunitar, 
Comunitatea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul respectiv, prezenta directivă nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea obiectivelor în cauză.

suficient de către statele membre, întrucât 
instituirea unor măsuri naționale în acest 
domeniu ar duce la denaturarea condițiilor 
de concurență sau ar afecta sfera de 
incidență a drepturilor exclusive ale 
producătorului de fonograme care sunt 
definite de legislația comunitară, și deci pot 
fi mai bine realizate la nivel comunitar, 
Comunitatea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul respectiv, prezenta directivă nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea obiectivelor în cauză. Printre 
măsurile suplimentare tranzitorii se află, 
de asemenea, exercitarea colectivă 
obligatorie a drepturilor artiștilor 
interpreți și ale producătorilor de 
fonograme, privind serviciile la cerere, de 
către difuzorii propriilor producții de 
radio sau televiziune din care face parte 
integrantă muzica provenită din 
fonograme publicate legal. Sistemul de 
gestionare colectivă a drepturilor 
completează regimul de remunerare 
pentru difuzarea fonogramelor publicate 
legal în temeiul articolului 8 alineatul (2) 
din Directiva 2006/115/CE și garantează 
că, pe întreaga durată a protejării 
fonogramelor publicate legal, interpreții și 
producătorii de fonograme implicați 
primesc și ei o cotă-parte echitabilă din 
remunerațiile acordate pentru utilizarea 
la cerere a producțiilor difuzate.

Or. en

Justificare

Prelungirea duratei de protecție pentru artiștii interpreți și producătorii de fonograme 
agravează pentru radio- și videodifuzori dificultățile administrative de a clarifica drepturile 
necesare la cerere pentru producțiile acestora, în special arhivele acestora. Acordarea 
drepturilor pentru difuzarea fonogramelor publicate în mod legal face obiectul plății unei 
remunerații echitabile (articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2006/115/CE privind dreptul de 
închiriere și de împrumut), plata fiind împărțită între artiștii interpreți în cauză și 
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producătorii de fonograme. Pentru a realiza atât gestionarea eficientă a drepturilor, astfel 
cum se încurajează la considerentul 26 din Directiva privind drepturile de autor din 2001 
(InfoSoc), cât și o parte corectă pentru toți titularii de drepturi pentru utilizarea la cerere a 
producțiilor difuzate, este, prin urmare, adecvată complementarea acestui regim de 
remunerare printr-o schemă colectivă de licențiere obligatorie pentru o astfel de utilizare. 

Amendamentul 48
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Printre măsurile suplimentare 
tranzitorii se află exercitarea colectivă 
obligatorie a drepturilor artiștilor 
interpreți sau executanți și ale 
producătorilor de fonograme, privind 
serviciile la cerere, de către difuzorii 
propriilor producții de radio sau 
televiziune din care face parte integrantă 
muzica provenită din fonograme publicate 
legal. Sistemul de gestionare colectivă a 
drepturilor completează regimul de 
remunerare pentru difuzarea 
fonogramelor publicate legal în temeiul 
articolului 8 alineatul (2) din Directiva 
2006/115/CE și garantează că, pe întreaga 
durată a protejării fonogramelor 
publicate legal, interpreții și producătorii 
de fonograme implicați primesc și ei o 
cotă-parte echitabilă din remunerațiile 
acordate pentru utilizarea la cerere a 
producțiilor difuzate.

Or. en

Justificare

Prelungirea duratei de protecție pentru artiștii interpreți și producătorii de fonograme 
agravează pentru radio- și videodifuzori dificultățile administrative de a clarifica drepturile 
necesare la cerere pentru producțiile acestora, în special arhivele acestora. Pentru a realiza 
atât gestionarea eficientă a drepturilor, astfel cum se încurajează la considerentul 26 din 
Directiva privind drepturile de autor din 2001 (InfoSoc), cât și o parte corectă pentru toți 
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titularii de drepturi pentru utilizarea la cerere a producțiilor difuzate, este, prin urmare, 
adecvată complementarea acestui regim de remunerare printr-o schemă colectivă de 
licențiere obligatorie pentru o astfel de utilizare.

Amendamentul 49
Ieke van den Burg, Neena Gill

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Printre măsurile suplimentare 
tranzitorii se află, de asemenea, 
exercitarea colectivă obligatorie a 
drepturilor artiștilor interpreți și ale 
producătorilor de fonograme, privind 
serviciile la cerere, de către difuzorii 
propriilor producții de radio sau 
televiziune din care face parte integrantă 
muzica provenită din fonograme publicate 
legal. Sistemul de gestionare colectivă a 
drepturilor completează regimul de 
remunerare pentru difuzarea 
fonogramelor publicate legal în temeiul 
articolului 8 alineatul (2) din Directiva 
2006/115/CE și garantează că, pe întreaga 
durată a protejării fonogramelor 
publicate legal, interpreții și producătorii 
de fonograme implicați primesc și ei o 
cotă-parte echitabilă din remunerațiile 
acordate pentru utilizarea la cerere a 
producțiilor difuzate.

Or. en

Justificare

Prelungirea duratei de protecție pentru artiștii interpreți și producătorii de fonograme 
agravează pentru radio- și videodifuzori dificultățile administrative de a clarifica drepturile 
necesare la cerere pentru producțiile acestora, în special arhivele acestora. Pentru a realiza 
atât gestionarea eficientă a drepturilor, astfel cum se încurajează la considerentul 26 din 
Directiva privind drepturile de autor din 2001 (InfoSoc), cât și o parte corectă pentru toți 
titularii de drepturi pentru utilizarea la cerere a producțiilor difuzate, este, prin urmare, 
adecvată complementarea acestui regim de remunerare printr-o schemă colectivă de 
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licențiere obligatorie pentru o astfel de utilizare.

Amendamentul 50
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Printre măsurile suplimentare 
tranzitorii se află, de asemenea, 
exercitarea colectivă obligatorie a 
drepturilor artiștilor interpreți și ale 
producătorilor de fonograme, privind 
serviciile la cerere, de către difuzorii 
propriilor producții de radio sau 
televiziune din care face parte integrantă 
muzica provenită din fonograme publicate 
legal. Sistemul de gestionare colectivă a 
drepturilor completează regimul de 
remunerare pentru difuzarea 
fonogramelor publicate legal în temeiul 
articolului 8 alineatul (2) din Directiva 
2006/115/CE și garantează că, pe întreaga 
durată a protejării fonogramelor 
publicate legal, interpreții și producătorii 
de fonograme implicați primesc și ei o 
cotă-parte echitabilă din remunerațiile 
acordate pentru utilizarea la cerere a 
producțiilor difuzate.

Or. en

Justificare

Prelungirea duratei de protecție pentru artiștii interpreți și producătorii de fonograme 
agravează pentru radio- și videodifuzori dificultățile administrative de a clarifica drepturile 
necesare la cerere pentru producțiile acestora, în special arhivele acestora. Acordarea 
drepturilor pentru difuzarea fonogramelor publicate în mod legal face obiectul plății unei 
remunerații echitabile (articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2006/115/CE privind dreptul de 
închiriere și de împrumut), plata fiind împărțită între artiștii interpreți sau executanți în 
cauză și producătorii de fonograme. Pentru a realiza atât gestionarea eficientă a drepturilor, 
astfel cum se încurajează la considerentul 26 din Directiva privind drepturile de autor din 
2001 (InfoSoc), cât și o parte corectă pentru toți titularii de drepturi pentru utilizarea la 
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cerere a producțiilor difuzate, este, prin urmare, adecvată complementarea acestui regim de 
remunerare printr-o schemă colectivă de licențiere obligatorie pentru o astfel de utilizare.

Amendamentul 51
Jacques Toubon

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Prin urmare, durata de protecție 
aplicată compozițiilor muzicale cu text este 
incomplet armonizată, dând naștere la 
impedimente în calea liberei circulații a 
bunurilor și a serviciilor, cum ar fi 
organismele de gestiune colectivă 
transfrontaliere.

(19) Prin urmare, durata de protecție 
aplicată compozițiilor muzicale cu text este 
incomplet armonizată, dând naștere la 
impedimente în calea liberei circulații a 
bunurilor și a serviciilor, cum ar fi 
organismele de gestiune colectivă 
transfrontaliere. 

Pentru a elimina aceste impedimente, 
toate lucrările protejate la [data prezentei 
directive] au aceeași perioadă, 
armonizată, de protecție în toate statele 
membre.

Or. en

Justificare

Scopul propunerii Comisiei este armonizarea dispozițiilor privind lucrările realizate de mai 
mulți autori, pentru a elimina obstacolele în calea libertății de circulație a bunurilor și 
serviciilor și să favorizeze licențele multiteritoriale. Amendamentul încearcă să clarifice 
faptul că dispoziția trebuie să producă efecte odată cu intrarea  în vigoare a directivei în ceea 
ce privește lucrările încă protejate din UE la acel moment. 

Amendamentul 52
Henri Weber

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Interpreții ar trebui să beneficieze, 
după ce și-au transferat către producători 
dreptul exclusiv de a pune la dispoziție la 
cerere, de un drept inalienabil de a primi 
o remunerație echitabilă pentru utilizarea 
execuțiilor lor înregistrate de către 
serviciile la cerere. Acest drept trebuie să 
urmeze linia dreptului de închiriere 
stabilit de Directiva 2006/115/CE.  Ar 
trebui realizată o analiză de impact, 
pentru a se examina modul în care s-ar 
putea implementa cel mai bine acest 
mecanism în legislația europeană.

Or. en

Justificare

Deși serviciile la cerere și cele înrudite au dobândit o importanță din ce în ce mai mare, 
foarte puțini artiști au efectiv un profit substanțial de pe urma dreptului lor exclusiv de a-și 
pune opera la dispoziția publicului, datorită relațiilor contractuale dezechilibrate,al căror 
dezechilibru este adesea accentuat de prezumția de transfer, prevăzută în legislațiile 
naționale. De aceea, este important ca interpreții să-și păstreze un drept permanent și 
imuabil de a primi o parte echitabilă de la utilizatorii exploatării la cerere sau de un tip 
înrudit a operelor lor după ce s-a realizat transferul dreptului lor exclusiv de punere la 
dispoziție către producători. Aceste beneficii trebuie să facă obiectul uni administrări
colective obligatorii.

Amendamentul 53
Ieke van den Burg, Neena Gill

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2006/116/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – teza 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 3 alineatul (1) a doua teză se 
înlocuiește cu următorul text: 

eliminat

„Cu toate acestea, 
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- 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 pe o 
fonogramă face obiectul unei publicări 
legale sau al unei comunicări publice 
legale, drepturile încetează la 95 ani de la 
prima publicare sau de la prima 
comunicare publică, în funcție de care 
dintre ele are loc întâi.”

Or. en

Justificare

Prelungirea duratei de protecție a drepturilor de autor va fi benefică în special 
întreprinderilor de înregistrări și artiștilor celebri. Veniturile artiștilor fac în primul rând 
obiectul unui contract și nu al dreptului de autor. În fapt, artiștii vor trebui să împartă suma 
neschimbată a taxelor de licență cu o serie de titulari de drepturi conform propunerii. În plus, 
consecințele costurilor asupra consumatorilor sau difuzorilor nu au fost examinate în detaliu 
înainte de a se propune această prelungire și este posibil ca acestea să sporească ca urmare 
a propunerii.

Amendamentul 54
Sharon Bowles

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2006/116/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – teza 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 3 alineatul (1) a doua teză se 
înlocuiește cu următorul text: 

eliminat

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

Or. en

Justificare

Eliminat din perspectiva unei propuneri de a înlocui un sistem automat de extindere cu un 
sistem de înregistrare adaptat la cazurile în care remunerația artistului este inadecvată. 

Amendamentul 55
Jacques Toubon

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2006/116/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – teza 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, Cu toate acestea, în cazul în care, în 
decursul acestei perioade, înregistrarea 
interpretării face obiectul unei publicări 
legale, aceste drepturi încetează la 95 ani
de la prima publicare legală.

- 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 

În cazul în care nu s-a realizat nicio 
publicare legală în perioada menționată 
în prima teză și dacă o înregistrare a unei 
interpretări a fost comunicată legal 
publicului în decursul acestei perioade, 
drepturile menționate expiră după 95 de ani 
de la prima comunicare legală către 
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care dintre ele are loc întâi, public.

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

Or. en

Justificare

Ar trebui ca toate contribuțiile creatoare ale tuturor artiștilor interpreți sau executanți să fie 
recunoscute și reflectate în prezenta directivă; domeniul de aplicare al propunerii ar trebui 
extins, astfel încât toți artiștii să poată beneficia de termenul extins de protecție. Astfel, se 
propune eliminarea distincției dintre înregistrarea unei interpretări pe fonograme sau în alt 
fel. De asemenea, amendamentul dorește să aplice aceleași date de la care se începe 
calcularea duratei de protecție pentru drepturile artiștilor interpreți și executanți și pentru 
drepturile producătorilor [astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2)].

Amendamentul 56
Bert Doorn

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2006/116/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – teza 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, Cu toate acestea, 

- 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 50 de ani de la prima publicare sau de 
la prima comunicare publică, în funcție de 
care dintre ele are loc întâi; sau
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- în momentul decesului artistului 
executant
în funcție de care dintre perioade este mai 
lungă.

- în cazul în care, în decursul acestei 
perioade, fixarea executării pe o fonogramă 
face obiectul unei publicări legale sau al 
unei comunicări publice legale, drepturile 
încetează la 95 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 50 de ani de la prima publicare sau de 
la prima comunicare publică, în funcție de 
care dintre ele are loc întâi;

- în momentul decesului artistului 
executant

în funcție de care dintre perioade este mai 
lungă.

Or. en

Justificare

Prelungirea duratei de protecție va fi favorabilă în primul rând întreprinderilor de producție 
și artiștilor celebri. În plus, consecințele costurilor asupra consumatorilor sau difuzorilor nu 
au fost examinate în detaliu înainte de a se propune această prelungire și este posibil ca 
acestea să sporească ca urmare a propunerii. Modificarea propusă încearcă să stabilească 
un echilibru între interesele titularilor drepturilor și cele ale utilizatorilor.

Amendamentul 57
Eva Lichtenberger

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2006/116/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – teza 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, Cu toate acestea,

- în cazul în care, în decursul acestei 
perioade, fixarea executării, altfel decât pe 

- în cazul în care, în decursul acestei 
perioade, fixarea executării, altfel decât pe 
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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,

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 pe o fonogramă 
face obiectul unei publicări legale sau al 
unei comunicări publice legale, drepturile 
încetează la 95 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 pe o fonogramă 
face obiectul unei publicări legale sau al 
unei comunicări publice legale, drepturile 
încetează la 95 ani de la prima publicare 
sau de la prima comunicare publică, în 
funcție de care dintre ele are loc întâi.

Cu toate acestea, în cazul în care la 
sfârșitul acestei perioade, executantul este 
încă în viață, drepturile acestuia rămân în 
vigoare până la data decesului.

Or. en

Justificare

Extinderea ar trebui să se aplice doar artiștilor interpreți și executanți și doar până la 
decesul acestora. Prezenta propunere oglindește legislația elenă actuală, care nu a fost 
armonizată. Comisia a indicat faptul că a refuzat să întreprindă proceduri executorii 
împotriva Greciei, deoarece consideră prevederea elenă ca fiind de preferat legislației 
armonizate actuale. Nicio extindere nu este justificată pentru producătorii de fonograme, o 
perioadă fixă de 50 de ani fiind mai mult decât suficientă pentru recuperarea investițiilor. 

Amendamentul 58
Nicolae Vlad Popa

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2006/116/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – teza 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, Cu toate acestea, 
- în cazul în care, în decursul acestei 
perioade, fixarea executării, altfel decât pe 

- în cazul în care, în decursul acestei 
perioade, fixarea executării, altfel decât pe 
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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,

o fonogramă, face obiectul unei publicări 
legale sau al unei comunicări publice 
legale, drepturile încetează la 100 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 pe o fonogramă 
face obiectul unei publicări legale sau al 
unei comunicări publice legale, drepturile 
încetează la 95 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 pe o fonogramă 
face obiectul unei publicări legale sau al 
unei comunicări publice legale, drepturile 
încetează la 100 ani de la prima publicare 
sau de la prima comunicare publică, în 
funcție de care dintre ele are loc întâi.

Or. en

Justificare

O perioadă prelungită de protecție este necesară pentru a furniza artiștilor interpreți și 
executanți și moștenitorilor acestora veniturile cuvenite.

Amendamentul 59
Henri Weber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2006/116/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – teza 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, Cu toate acestea, în cazul în care, în 
decursul acestei perioade, înregistrarea 
interpretării face obiectul unei publicări 
legale, aceste drepturi încetează la 95 ani 
de la prima publicare legală.

- 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 nu s-a realizat nicio 
publicare legală în perioada menționată 
în prima teză și dacă o înregistrare a unei 
interpretări a fost comunicată legal 
publicului în decursul acestei perioade, 
drepturile menționate expiră după 95 de 
ani de la data primei comunicări legale 
către public.
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- în cazul în care, în decursul acestei 
perioade, fixarea executării pe o 
fonogramă face obiectul unei publicări 
legale sau al unei comunicări publice 
legale, drepturile încetează la 95 ani de 
la prima publicare sau de la prima 
comunicare publică, în funcție de care 
dintre ele are loc întâi.

Or. en

Justificare

Ar trebui ca toate contribuțiile creatoare ale tuturor artiștilor interpreți sau executanți să fie 
recunoscute și reflectate în prezenta directivă; domeniul de aplicare al propunerii ar trebui 
extins, astfel încât toți artiștii să poată beneficia de termenul extins de protecție. Astfel, se 
propune eliminarea distincției dintre înregistrarea unei interpretări pe fonograme sau în alt 
fel. De asemenea, amendamentul dorește să aplice aceleași date de la care se începe 
calcularea duratei de protecție pentru drepturile artiștilor interpreți și executanți și pentru 
drepturile producătorilor [astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2)].

Amendamentul 60
Bert Doorn

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2006/116/CE
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În articolul 3 alineatul (2) prima și a 
doua teză, numărul „50” se înlocuiește cu 
numărul „95”.

eliminat

Or. en

Justificare

Prelungirea duratei de protecție va fi favorabilă în primul rând întreprinderilor de producție 
și artiștilor celebri. În plus, consecințele costurilor asupra consumatorilor sau difuzorilor nu 
au fost examinate în detaliu înainte de a se propune această prelungire și este posibil ca 
acestea să sporească ca urmare a propunerii. Modificarea propusă încearcă să stabilească 
un echilibru între interesele titularilor drepturilor și cele ale utilizatorilor.
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Amendamentul 61
Ieke van den Burg, Neena Gill

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul -1 – punctul 2
Directiva 2006/116/CE
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În articolul 3 alineatul (2) prima și a 
doua teză, numărul „50” se înlocuiește cu 
numărul „95”.

eliminat

Or. en

Justificare

Prelungirea duratei de protecție a drepturilor de autor va fi benefică în special 
întreprinderilor de înregistrări și artiștilor celebri. Veniturile artiștilor fac în primul rând 
obiectul unui contract și nu al dreptului de autor. În fapt, artiștii vor trebui să împartă suma 
neschimbată a taxelor de licență cu o serie de titulari de drepturi conform propunerii. În plus, 
consecințele costurilor asupra consumatorilor sau difuzorilor nu au fost examinate în detaliu 
înainte de a se propune această prelungire și este posibil ca acestea să sporească ca urmare 
a propunerii.

Amendamentul 62
Sharon Bowles

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2006/116/CE
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În articolul 3 alineatul (2) prima și a 
doua teză, numărul „50” se înlocuiește cu 
numărul „95”.

eliminat

Or. en
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Justificare

Eliminată în favoarea unui sistem de înregistrare pe baza lipsei remunerației 
corespunzătoare a artistului. 

Amendamentul 63
Sharon Bowles

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Directiva 2006/116/CE
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La articolul 3, se inserează următorul 
alineat (2a):
(2a) Extinderi pe baza remunerării 
inadecvate
O prelungire a termenului drepturilor de 
autor la 95 de ani ar putea fi efectuată pe 
motivul unei remunerări neadecvate a 
artistului interpret. Cererea pentru o 
astfel de prelungire poate fi înaintată doar 
de interpret sau compania sa și adresată 
Oficiului pentru Armonizarea Pieței 
Interne (OAPI). 
Atunci când se acordă o prelungire a 
dreptului de autor, aceasta se publică de 
către OAPI, care întreține un registru 
online în acest scop.  Toate copiile unei 
înregistrări care face obiectul unei 
prelungiri a drepturilor poartă mențiunea 
termenului dreptului de autor, în formă 
materială, electronică sau digitală.

Or. en

Justificare

Prelungirea ar trebui să se facă doar pe baza remunerării inadecvate a artistului interpret 
sau executant. Acesta poate alege dacă dorește să depună o cerere. Bineînțeles, aceștia pot fi 
susținuți în depunerea cererii de producătorul de fonograme. Având în vedere că trebuie 
ținută o evidență pe baza înregistrărilor, mandatul OHIM poate fi prelungit în acest scop. 
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Acest lucru oferă mai multă siguranță consumatorilor care pot face verificări, spre deosebire 
de momentele în care prelungirile automate sunt revocate prin clauza „folosești sau pierzi”.  
Dispoziția se aplică tuturor artiștilor interpreți și executanți, nu doar muzicienilor. Vor fi 
necesare linii directoare privind remunerarea corespunzătoare pentru menținerea simplității 
procesului. 

Amendamentul 64
Eva Lichtenberger

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Directiva 2006/116/CE
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La articolul 3, se inserează următorul 
alineat (2a):
(2a) Dacă înregistrarea unei executări pe 
o fonogramă a fost pusă vreodată la 
dispoziția publicului prin vânzarea de 
copii sau în alt mod, ori comunicată 
publicului, dar fonograma nu mai este 
accesibilă publicului, prin cablu sau fără 
cablu, astfel încât publicul să poată avea 
acces la aceasta într-un loc și la un 
moment ales individual, pentru o perioadă 
de trei ani, executanții ale căror execuție 
este înregistrată pe fonograma respectivă 
au dreptul de a solicita producătorului 
acesteia să le transfere toate drepturile 
asupra fonogramei și toate drepturile 
asupra execuției.
Dacă deținătorul acestor drepturi nu le 
transferă de bună voie în termen de trei 
luni de la primirea solicitării, drepturile 
respective se consideră atribuite 
solicitanților. Nu se plătește nici o 
compensație.
Atunci când o fonogramă cuprinde 
execuțiile a mai mult de un executant, 
dreptul poate fi exercitat de toți 
executanții în mod colectiv sau de fiecare 
individual, dar, în cazul în care dreptul 
este exercitat individual, drepturile se 
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investesc într-o societate colectoare.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura faptul că fonogramele sunt exploatate pe perioada celor 50 de ani de 
protecție spre beneficiul artiștilor interpreți sau executanți, o calificare adițională este 
adăugată la drepturile producătorilor de fonograme. Atunci când o fonogramă publicată nu 
mai este valabilă pentru public timp de trei ani, artiștii interpreți sau executanți pot reclama 
atât drepturile din executări, cât și cele din fonograme (fără care nu ar fi posibilă 
exploatarea drepturilor din executări). În cazurile în care toți artiștii acționează concertat, 
aceste drepturi le revin artiștilor, ceea ce le va permite să semneze un nou contract de 
exploatare, să facă disponibilă fixarea sau să plaseze fixarea în domeniul public.  În cazurile 
în care artiștii nu pot sau nu doresc să acționeze concertat, drepturile trebuie acordate unui 
organism de gestionare colectivă care va distribui veniturile diferiților artiști interpreți sau 
executanți în mod echitabil.

Amendamentul 65
Sharon Bowles

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2b (nou)
Directiva 2006/116/CE
Articolul 3 – punctul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) La articolul 3, se inserează următorul 
alineat (2b):
(2b) Prelungirea perioadei face obiectul 
unei licențe a drepturilor. Există și licențe 
suplimentare ale drepturilor, pentru care 
nu este necesară o cerere oficială și 
pentru care societățile de colectare sau 
alte părți pot impune plata unor sume, în 
următoarele cazuri:
(a) cluburi private sau difuzări în scopuri 
sociale, unde publicul nu este mai mare 
de 250 de persoane.
(b) copierea privată sau adaptarea la 
platforme tehnice noi sau diferite.
Pentru a evita dubiile, nu se plătesc taxe 
pentru drepturile de autor în perioada 
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prelungită.

Or. en

Justificare

Prelungirea ar trebui să se realizeze pe baza licențelor de drepturi pentru a permite o gamă 
mai largă de beneficii. În asemenea cazuri, redevențele pot fi negociate. În asemenea cazuri, 
redevențele pot fi negociate. Sunt propuse unele licențe libere automate pentru a nu împiedica 
„nopțile anilor '60” și evenimentele similare de popularizare cu funcții private minore și 
strângerea de fonduri caritabile. Având în vedere durata dreptului de autor, este posibil ca 
persoanele fizice să dorească să facă transferuri tehnice actualizate către diferite platforme. 
Prelungirea duratei nu ar trebui să aibă ca rezultat mai multe reclamații în ceea ce privește 
taxele asupra echipamentelor electronice în detrimentul consumatorului. 

Amendamentul 66
Sharon Bowles

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2c (nou)
Directiva 2006/116/CE
Articolul 3 – punctul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) La articolul 3, se inserează următorul 
alineat (2c):
(2c) Artiștii au un drept moral asupra 
interpretării lor, care nu poate fi 
înstrăinat și care există timp de 95 de ani. 
Dreptul moral îndreptățește artistul și 
compania sa:
(a) împiedice utilizările discutabile și 
distorsionările interpretării lor
(b) să primească necondiționat redevențe 
în orice moment al perioadei prelungite 
de drept de autor.

Or. en

Justificare

Se asigură astfel faptul că artistul interpret are posibilitatea de a preveni abuzurile asupra 
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interpretării sale și că, în orice perioadă prelungită, beneficiază de dreptul de bază și 
necondiționat la redevențe.  Această dispoziție este conformă cu propunerea Comisiei și cu o 
prelungire bazată pe înregistrare.

Amendamentul 67
Katalin Lévai

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2d (nou)
Directiva 2006/116/CE
Articolul 3 – alineatul 3 – teza 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Se introduce următorul punct:
„La articolul 3 alineatul (3) numărul 50 
se înlocuiește cu numărul 95”

Or. en

Justificare

Directiva 2006/116/CE privind durata protecției drepturilor de autor și a unor drepturi 
conexe prevede că drepturile producătorilor de înregistrări și ale producătorilor de filme 
expiră după 50 de ani. Directiva tratează ambele drepturi în mod egal. Aceasta recunoaște că 
nivelul de protecție a celor două drepturi trebuie să fie ridicat pentru a asigura menținerea și 
dezvoltarea creativității în interesul sectoarelor culturale și al societății ca întreg. 

Amendamentul 68
Ieke van den Burg, Neena Gill

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2006/116/CE
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La articolul 10, se inserează următorul 
alineat (5):

eliminat

"5. Articolul 3 alineatele (1) și (2), astfel 
cum au fost modificate prin Directiva [// 
se inserează numărul directivei de 
modificare], continuă să se aplice numai 
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fixărilor de executări și fonogramelor 
asupra cărora drepturile artistului 
interpret sau executant și ale 
producătorului de fonograme sunt încă 
protejate în temeiul acestor dispoziții la 
data de [se inserează data până la care 
statele membre trebuie să transpună 
directiva de modificare, după cum se 
menționează la articolul 2 de mai jos].”

Or. en

Justificare

Acest alineat se leagă de articolul 3 alineatele (1) și (2). Dacă acestea se elimină, trebuie 
eliminat și prezentul alineat.

Amendamentul 69
Bert Doorn

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2006/116/CE
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La articolul 10, se inserează următorul 
alineat (5):

eliminat

"5. Articolul 3 alineatele (1) și (2), astfel 
cum au fost modificate prin Directiva [// 
se inserează numărul directivei de 
modificare], continuă să se aplice numai 
fixărilor de executări și fonogramelor 
asupra cărora drepturile artistului 
interpret sau executant și ale 
producătorului de fonograme sunt încă 
protejate în temeiul acestor dispoziții la 
data de [se inserează data până la care 
statele membre trebuie să transpună 
directiva de modificare, după cum se 
menționează la articolul 2 de mai jos].”

Or. en



AM\757970RO.doc 55/93 PE416.322v02-00

RO

Justificare

Eliminarea se leagă de articolul 3 alineatele (1) și (2).

Amendamentul 70
Sharon Bowles

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2006/116/CE
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La articolul 10, se inserează următorul 
alineat (5):

eliminat

"5. Articolul 3 alineatele (1) și (2), astfel 
cum au fost modificate prin Directiva [// 
se inserează numărul directivei de 
modificare], continuă să se aplice numai 
fixărilor de executări și fonogramelor 
asupra cărora drepturile artistului 
interpret sau executant și ale 
producătorului de fonograme sunt încă 
protejate în temeiul acestor dispoziții la 
data de [se inserează data până la care 
statele membre trebuie să transpună 
directiva de modificare, după cum se 
menționează la articolul 2 de mai jos].”

Or. en

Justificare

Acest alineat previne o prelungire retrospectivă. Într-un sistem de înregistrare, care 
reprezintă în primul rând un nou drept având la bază o remunerație necorespunzătoare,se 
poate accepta  o prelungire după durata expirării, cu condiția instituirii unor garanții 
corespunzătoare. 
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Amendamentul 71
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2006/116/CE
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Articolul 3 alineatele (1) și (2), astfel 
cum au fost modificate prin Directiva [// se 
inserează numărul directivei de 
modificare], continuă să se aplice numai 
fixărilor de executări și fonogramelor 
asupra cărora drepturile artistului 
interpret sau executant și ale 
producătorului de fonograme sunt încă 
protejate în temeiul acestor dispoziții la 
data de [se inserează data până la care
statele membre trebuie să transpună 
directiva de modificare, după cum se 
menționează la articolul 2 de mai jos].

(5) Prelungirile duratei modificate prin 
Directiva [// se inserează numărul 
directivei de modificare] conform 
articolului 3 se referă doar la drepturile
care sunt valabile începând cu 1 ianuarie 
2009.   

Or. de

Justificare

Noua prelungire a duratei de protecție ar trebui să înceapă și să devină validă doar pentru 
acele drepturi care au fost stabilite începând cu 1 ianuarie 2009. Aceasta permite părților 
implicate să se adapteze la noua situație legală.

Amendamentul 72
Eva Lichtenberger

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În lipsa unor clauze contrare explicite, 
se va considera că un contract încheiat 
înaintea datei de [se inserează data până la 
care statele membre trebuie să transpună 

1. Se consideră că un contract încheiat 
înaintea datei de [se inserează data până la 
care statele membre trebuie să transpună 
directiva de modificare, după cum se 
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directiva de modificare, după cum se 
menționează la articolul 2 de mai jos], prin 
care artistul interpret sau executant și-a 
cesionat sau atribuit unui producător de 
fonograme drepturile asupra unei fixări a 
executării sale (denumit în continuare 
„contract de cesionare sau atribuire”), 
continuă să producă efecte și 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], 
drepturile artistului interpret sau executant 
și ale producătorului de fonograme asupra 
fixării executării, respectiv asupra 
fonogramei, ar fi încetat să mai fie 
protejate.

menționează la articolul 2 de mai jos], prin 
care artistul interpret sau executant și-a 
cesionat sau atribuit unui producător de 
fonograme, diferit de societatea de 
colectare, drepturile asupra unei fixări a 
executării sale (denumit în continuare 
„contract de cesionare sau atribuire”), nu 
mai produce nici un efect după data la 
care, în temeiul articolului 3 alineatul (1), 
în versiunea acestora anterioară modificării 
prin Directiva [se inserează numărul 
directivei de modificare], drepturile 
artistului interpret asupra fixării executării, 
ar fi încetat să mai fie protejate.

2. Alineatele (3) – (6) din prezentul articol 
se aplică contractelor de cesionare sau 
atribuire care continuă să producă efecte 
și 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 artistului 
interpret sau executant și ale 
producătorului de fonograme asupra 
fixării executării, respectiv asupra 
fonogramei, ar fi încetat să mai fie 
protejate.

2. În cazul în care un artist nu și-a 
transferat administrarea drepturilor unei 
societăți de colectare în perioada 
suplimentară de protecție acordată ca 
urmare a prezentei directive, se consideră 
că societatea de colectare care 
administrează drepturi din aceeași 
categorie este mandatată să administreze 
drepturile artistului respectiv. Artistul își 
păstrează dreptul moral.

3. În cazul în care contractul de cesionare 
sau atribuire prevede dreptul artistului 
interpret sau executant la o remunerație 
nerecurentă, artistul interpret sau 
executant are dreptul de a primi de la 
producătorul de fonograme o remunerație 
suplimentară anuală pentru fiecare an 
complet în 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.

3. Societatea de colectare distribuie în 
mod echitabil veniturile obținute din 
exploatarea fonogramei, în așa fel încât
să fie reflectată natura și dimensiunile 
contribuției fiecărui interpret a cărui 
interpretare protejată se află pe 
fonogramă.
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4. Suma totală pe care producătorul de 
fonograme o va aloca pentru plata 
remunerației suplimentare menționate la 
alineatul (3) va reprezenta cel puțin 20 % 
din veniturile pe care producătorul le-a 
obținut în cursul anului anterior celui 
pentru care se plătește remunerația din 
reproducerea, distribuirea 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.
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 
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.
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.
6. Artistul interpret sau executant poate 
rezilia contractul de cesionare sau 
atribuire în cazul în care, după data la 



AM\757970RO.doc 59/93 PE416.322v02-00

RO

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.
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.”

Or. en

Justificare

Modificarea are scopul de a asigura că durata suplimentară este într-adevăr în beneficiul 
artiștilor interpreți și executanți. Prin urmare, aranjamentele contractuale existente nu 
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trebuie tratate ca cesionând durata suplimentară producătorilor de fonograme. Pentru a 
evita problemele de coordonare în ceea ce privește durata suplimentară, gestionarea 
drepturilor trebuie încredințată organismelor de gestiune colectivă. Astfel, aceste organisme 
vor trebui să administreze drepturile de reproducere și distribuție în legătură cu fixările 
executărilor pentru durata prelungită. Având în vedere faptul că organismele de gestionare 
colectivă vor permite oricărui operator să exploateze executarea, o clauză de tipul „folosești 
sau pierzi” nu va fi necesară. Având în vedere că organismele de gestionare colectivă vor 
păstra datele artiștilor interpreți sau executanți ale căror executări sunt fixate pe fonograme, 
preocupările legate de lipsa clarității în ceea ce privește momentul în care o lucrare intră în 
domeniul public pot fi evitate.

Amendamentul 73
Sharon Bowles

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În lipsa unor clauze contrare explicite, 
se va considera că un contract încheiat 
înaintea datei de [se inserează data până 
la care statele membre trebuie să 
transpună directiva de modificare, după 
cum se menționează la articolul 2 de mai 
jos], prin care artistul interpret sau 
executant și-a cesionat sau atribuit unui 
producător de fonograme drepturile 
asupra unei fixări a executării sale 
(denumit în continuare „contract de 
cesionare sau atribuire”), continuă să 
producă efecte și 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], 
drepturile artistului interpret sau 
executant și ale producătorului de 
fonograme asupra fixării executării, 
respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat 
să mai fie protejate.

eliminat

2. Alineatele (3) – (6) din prezentul articol 
se aplică contractelor de cesionare sau 
atribuire care continuă să producă efecte 
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și 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 artistului 
interpret sau executant și ale 
producătorului de fonograme asupra 
fixării executării, respectiv asupra 
fonogramei, ar fi încetat să mai fie 
protejate.
3. În cazul în care contractul de cesionare 
sau atribuire prevede dreptul artistului 
interpret sau executant la o remunerație 
nerecurentă, artistul interpret sau 
executant are dreptul de a primi de la 
producătorul de fonograme o remunerație 
suplimentară anuală pentru fiecare an 
complet în 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.
4. Suma totală pe care producătorul de 
fonograme o va aloca pentru plata 
remunerației suplimentare menționate la 
alineatul (3) va reprezenta cel puțin 20 % 
din veniturile pe care producătorul le-a 
obținut în cursul anului anterior celui 
pentru care se plătește remunerația din 
reproducerea, distribuirea 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.
Statele membre pot dispune ca un 
producător de fonograme al cărui venit 
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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 
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.
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.

Or. en

Justificare

În propunerea pentru un sistem de înregistrare acest lucru nu este solicitat. Artiștii interpreți 
sau executanți vor putea să renegocieze.

Amendamentul 74
Henri Weber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În lipsa unor clauze contrare explicite, se 
va considera că un contract încheiat 
înaintea datei de [se inserează data până la 

1. În lipsa unor clauze contrare, se va 
considera că un contract încheiat înaintea 
datei de [se inserează data până la care 
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care statele membre trebuie să transpună 
directiva de modificare, după cum se 
menționează la articolul 2 de mai jos], prin 
care artistul interpret sau executant și-a 
cesionat sau atribuit unui producător de 
fonograme drepturile asupra unei fixări a 
executării sale (denumit în continuare 
„contract de cesionare sau atribuire”), 
continuă să producă efecte și 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], 
drepturile artistului interpret sau executant
și ale producătorului de fonograme asupra 
fixării executării, respectiv asupra 
fonogramei, ar fi încetat să mai fie 
protejate.

statele membre trebuie să transpună 
directiva de modificare, după cum se 
menționează la articolul 2 de mai jos], prin 
care artistul interpret sau executant și-a 
cesionat sau atribuit unui producător 
drepturile asupra unei fixări a executării 
sale (denumit în continuare „contract de 
cesionare sau atribuire”), continuă să 
producă efecte și 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], drepturile 
artistului interpret și ale producătorului 
asupra fixării executării, respectiv asupra 
înregistrării, ar fi încetat să mai fie 
protejate.

Or. en

Justificare

Termenul „clar” este eliminat pentru a asigura că presupunerea creată poate fi combătută. 
Termenul „fonogramă” este înlocuit, acolo unde este cazul, cu „înregistrare” pentru a trata 
toate executările în mod corect, indiferent de domeniu (sonor sau audiovizual).

Amendamentul 75
Jacques Toubon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Alineatele (3) – (6) din prezentul articol 
se aplică contractelor de cesionare sau 
atribuire care continuă să producă efecte și 
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 artistului 

2. Alineatele (3) – (7) din prezentul articol 
se aplică contractelor de cesionare sau 
atribuire care continuă să producă efecte și 
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 artistului 
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interpret sau executant și ale 
producătorului de fonograme asupra fixării 
executării, respectiv asupra fonogramei, ar 
fi încetat să mai fie protejate.

interpret sau executant și ale 
producătorului de fonograme asupra fixării 
executării, respectiv asupra fonogramei, ar 
fi încetat să mai fie protejate.

Or. en

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 76
Nicolae Vlad Popa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Suma totală pe care producătorul de 
fonograme o va aloca pentru plata 
remunerației suplimentare menționate la 
alineatul (3) va reprezenta cel puțin 20 %
din veniturile pe care producătorul le-a 
obținut în cursul anului anterior celui 
pentru care se plătește remunerația din 
reproducerea, distribuirea 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.

4. Suma totală pe care producătorul de 
fonograme o va aloca pentru plata 
remunerației suplimentare menționate la 
alineatul (3) va reprezenta cel puțin 30 %
din veniturile pe care producătorul le-a 
obținut în cursul anului anterior celui 
pentru care se plătește remunerația din 
reproducerea, distribuirea 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.

Statele membre pot dispune ca un 
producător de fonograme al cărui venit 
anual total în anul anterior celui pentru 
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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 
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.

Or. en

Justificare

Este necesar să recunoaștem munca artiștilor interpreți sau executanți și, prin urmare, 
producătorii de fonograme ar trebui să ofere un procent mai mare pentru plata remunerației 
suplimentare menționate la alineatul (3).

Existența unei dispoziții care stipulează un prag minim de 2 milioane EUR pentru care 
remunerația respectivă nu se mai plătește lasă loc pentru fraude și abuzuri.

Amendamentul 77
Sajjad Karim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Suma totală pe care producătorul de 
fonograme o va aloca pentru plata 
remunerației suplimentare menționate la 
alineatul (3) va reprezenta cel puțin 20 % 
din veniturile pe care producătorul le-a 
obținut în cursul anului anterior celui 
pentru care se plătește remunerația din 
reproducerea, distribuirea și punerea la 

(4) Suma totală pe care producătorul de 
fonograme o va aloca pentru plata 
remunerației suplimentare menționate la 
alineatul (3) va reprezenta cel puțin 20 %
din veniturile pe care producătorul le-a 
obținut - după deducerea tuturor 
cheltuielilor direct legate de 
administrarea protecției pe perioada 
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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.

extinsă a lucrărilor fonografice în cauză -
în cursul anului anterior celui pentru care 
se plătește remunerația din reproducerea, 
distribuirea 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 și ale producătorului de 
fonograme ar fi încetat să mai fie protejate 
la data de 31 decembrie a anului în cauză.

Or. en

Justificare

Este just ca, înainte de a solicita producătorilor de fonograme să transfere bani artiștilor 
interpreți, să li se permită acestora să scadă costurile direct legate de gestionarea prelungirii 
termenului de protecție a operelor în cauză. De exemplu, aceste costuri pot include costuri 
rezonabile legate de plăți TVA, redevențe și drepturi de autor, producere, distribuire și 
comercializare, precum și alte costuri operaționale suferite.

Amendamentul 78
Hans-Peter Mayer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Suma totală pe care producătorul de 
fonograme o va aloca pentru plata 
remunerației suplimentare menționate la 
alineatul (3) va reprezenta cel puțin 20 % 
din veniturile pe care producătorul le-a 
obținut în cursul anului anterior celui 
pentru care se plătește remunerația din 
reproducerea, distribuirea 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 

(4) Suma totală pe care producătorul de 
fonograme o va aloca pentru plata 
remunerației suplimentare menționate la 
alineatul (3) va reprezenta cel puțin 20 % 
din veniturile nete pe care producătorul
le-a obținut în cursul anului anterior celui 
pentru care se plătește remunerația din 
reproducerea, distribuirea 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 
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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.

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.

Or. de

Justificare

Este recomandabil ca producătorii de fonograme, înainte de a face plățile către artiști, să 
poată reține cheltuielile care rezultă direct din administrarea duratei prelungite de protecție 
a operelor fonografice în discuție. Aceasta poate include, de exemplu, cheltuielile 
corespunzătoare în legătură cu licența, dreptul de autor, producția, distribuția și 
comercializarea.

Amendamentul 79
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Suma totală pe care producătorul de 
fonograme o va aloca pentru plata 
remunerației suplimentare menționate la 
alineatul (3) va reprezenta cel puțin 20 % 
din veniturile pe care producătorul le-a 
obținut în cursul anului anterior celui 
pentru care se plătește remunerația din 
reproducerea, distribuirea 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.

(4) Suma totală pe care producătorul de 
fonograme o va aloca pentru plata 
remunerației suplimentare menționate la 
alineatul (3) va reprezenta cel puțin 20 % 
din veniturile nete pe care producătorul le-
a obținut în cursul anului anterior celui 
pentru care se plătește remunerația din 
reproducerea, distribuirea 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 și ale 
producătorului de fonograme ar fi încetat 
să mai fie protejate la data de 31 decembrie 
a anului în cauză.

Or. en
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Justificare

Este just ca, înainte de a solicita producătorilor de fonograme să transfere bani artiștilor 
interpreți, să li se permită acestora să scadă costurile direct legate de gestionarea prelungirii 
termenului de protecție a operelor în cauză. De exemplu, aceste costuri pot include costuri 
rezonabile legate de plăți TVA, redevențe și drepturi de autor, producere, distribuire și 
comercializare, precum și alte costuri operaționale suferite.

Amendamentul 80
Georgios Papastamkos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Suma totală pe care producătorul de 
fonograme o va aloca pentru plata 
remunerației suplimentare menționate la 
alineatul (3) va reprezenta cel puțin 20 % 
din veniturile pe care producătorul le-a 
obținut în cursul anului anterior celui 
pentru care se plătește remunerația din 
reproducerea, distribuirea 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.

(4) Suma totală pe care producătorul de 
fonograme o va aloca pentru plata 
remunerației suplimentare menționate la 
alineatul (3) va reprezenta cel puțin 20 % 
din veniturile nete pe care producătorul le-
a obținut în cursul anului anterior celui 
pentru care se plătește remunerația din 
reproducerea, distribuirea 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 și ale 
producătorului de fonograme ar fi încetat 
să mai fie protejate la data de 31 decembrie 
a anului în cauză.

Or. en

Justificare

Este just ca, înainte de a solicita producătorilor de fonograme să transfere bani artiștilor 
interpreți, să li se permită acestora să scadă costurile direct legate de gestionarea prelungirii 
termenului de protecție a operelor în cauză. De exemplu, aceste costuri pot include costuri 
rezonabile legate de plăți TVA, redevențe și drepturi de autor, producere, distribuire și 
comercializare, precum și alte costuri operaționale suferite.
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Amendamentul 81
Jacques Toubon

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 
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.

eliminat

Or. en

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 să 
poată beneficia de aceste sume, este preferabil ca ele să facă obiectul acestei măsuri.
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Amendamentul 82
Renate Weber

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 
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. 

eliminat

Or. en

Justificare

Dispoziția specifică legată de producătorii de fonograme al căror venit anual total nu 
depășește 2 milioane de euro nu este adecvată, având în vedere că venitul plătit artiștilor 
interpreți vizat conform măsurii tranzitorii este direct proporțional cu venitul producătorului. 
Prin urmare, astfel de plăți vor fi mai mici în cazul unor venituri mai reduse ale 
producătorului.
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Amendamentul 83
Jacques Toubon

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.

Or. en

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 84
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 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. În ceea ce privește 
administrarea drepturilor privind 
serviciile la cerere de către difuzorii 
propriilor producții de radio sau 
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televiziune din care face parte integrantă 
muzica provenită din fonograme publicate 
legal, statele membre garantează că 
drepturile interpreților și ale 
producătorilor de fonograme de a 
autoriza sau de a refuza autorizarea unei 
astfel de utilizări pot fi exercitate în 
principal prin intermediul organismelor 
de gestiune colectivă create în scopul 
colectării și repartizării remunerațiilor 
pentru comunicarea publică a 
fonogramelor.

Or. en

Justificare

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Amendamentul 85
Hartmut Nassauer

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 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. În ceea ce privește 
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administrarea drepturilor privind 
serviciile la cerere de către difuzorii 
propriilor producții de radio sau 
televiziune din care face parte integrantă 
muzica provenită din fonograme publicate 
legal, statele membre garantează că 
drepturile interpreților și ale 
producătorilor de fonograme de a 
autoriza sau de a refuza autorizarea unei 
astfel de utilizări pot fi exercitate în 
principal prin intermediul organismelor 
de gestiune colectivă create în scopul 
colectării și repartizării remunerațiilor 
pentru comunicarea publică a 
fonogramelor.

Or. en

Justificare

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use

Amendamentul 86
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În ceea ce privește administrarea 
drepturilor privind serviciile la cerere de 
către difuzorii propriilor producții de 
radio sau televiziune din care face parte 
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integrantă muzica provenită din 
fonograme publicate legal, statele membre 
garantează că drepturile interpreților și 
ale producătorilor de fonograme de a 
autoriza sau de a refuza autorizarea unei 
astfel de utilizări pot fi exercitate în 
principal prin intermediul organismelor 
de gestiune colectivă create în scopul 
colectării și repartizării remunerațiilor 
pentru comunicarea publică a 
fonogramelor.

Or. en

Justificare

Prelungirea duratei de protecție pentru artiștii interpreți și producătorii de fonograme 
agravează pentru radio- și videodifuzori dificultățile administrative de a clarifica drepturile 
necesare la cerere pentru producțiile acestora, în special arhivele acestora. Pentru a realiza 
atât gestionarea eficientă a drepturilor, astfel cum se încurajează la considerentul 26 din 
Directiva privind drepturile de autor din 2001 (InfoSoc), cât și o parte corectă pentru toți 
titularii de drepturi pentru utilizarea la cerere a producțiilor difuzate, este, prin urmare, 
adecvată complementarea acestui regim de remunerare printr-o schemă colectivă de 
licențiere obligatorie pentru o astfel de utilizare.

Amendamentul 87
Katalin Lévai

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În ceea ce privește administrarea 
drepturilor privind serviciile la cerere de 
către difuzorii propriilor producții de 
radio sau televiziune din care face parte 
integrantă muzica provenită din 
fonograme publicate legal, statele membre 
garantează că drepturile interpreților și 
ale producătorilor de fonograme de a 
autoriza sau de a refuza autorizarea unei 
astfel de utilizări pot fi exercitate în 
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principal prin intermediul organismelor 
de gestiune colectivă create în scopul 
colectării și repartizării remunerațiilor 
pentru comunicarea publică a 
fonogramelor.

Or. en

Justificare

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters in clearing the necessary 
on demand rights for their productions, and in particular their archives. The clearance of 
rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of 
equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), 
which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. To 
achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime 
with a mandatory collective licensing scheme for such use.

Amendamentul 88
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În ceea ce privește administrarea 
drepturilor privind serviciile la cerere de 
către difuzorii propriilor producții de 
radio sau televiziune din care face parte 
integrantă muzica provenită din 
fonograme publicate legal, statele membre 
garantează că drepturile interpreților și 
ale producătorilor de fonograme de a 
autoriza sau de a refuza autorizarea unei 
astfel de utilizări pot fi exercitate în 
principal prin intermediul organismelor 
de gestiune colectivă create în scopul 
colectării și repartizării remunerațiilor 
pentru comunicarea publică a 
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fonogramelor.

Or. en

Amendamentul 89
Nicolae Vlad Popa

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

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 poate rezilia 
contractul de cesionare sau atribuire doar 
după un preaviz de cel puțin 10 zile 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, sau 
încetează să aplice măsuri tehnologice 
eficiente pentru a evita eludarea. În cazul 
în care pe fonogramă sunt fixate 
executările mai multor artiști interpreți, 
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. 

Or. en
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Justificare

Este necesar să existe o perioadă de preaviz înainte ca interpretul să rezilieze contractul de 
cesionare sau atribuire pentru a evita posibilele abuzuri.

Amendamentul 90
Sharon Bowles

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

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 poate rezilia orice 
contract de cesionare sau atribuire în cazul 
în care, după acordarea unei prelungiri a 
dreptului de copyright, 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, 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.

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 

Drepturile producătorului de fonograme 
asupra fonogramei și drepturile artiștilor 
interpreți asupra fixării executării lor 
încetează cazul în care fonograma nu este 
pusă la dispoziția publicului prin cablu sau 
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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. 

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 la acordarea unei prelungiri a 
termenului. 

Or. en

Justificare

Amendament în vederea propunerii unui sistem de înregistrare.

Amendamentul 91
Jacques Toubon

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

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 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 

(6) Artistul interpret 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 
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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.

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, 
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.

Or. en

Justificare

Obligația ca artiștii interpreți să acționeze împreună nu este realistă.

Amendamentul 92
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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

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 

(6) Artistul interpret poate rezilia 
atribuirea drepturilor asupra fonogramei 
respective 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 nu mai pune în vânzare un 
număr suficient de exemplare ale cel puțin 
unei versiuni a fonogramei sau nu mai 
pune la dispoziția publicului prin cablu sau 
fără cablu cel puțin o versiune a 
fonogramei, în așa fel încât membrii 
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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.

publicului să aibă acces individual la ea 
când vor și de unde vor, și în cazul în care 
interpretul solicită producătorului să facă 
acest lucru iar acesta nu este de acord să 
dea curs cererii într-un termen rezonabil. 
În cazul în care pe fonogramă sunt 
înregistrate interpretările mai multor artiști 
interpreți, aceștia nu își pot rezilia 
contractele de cesionare sau atribuire decât 
împreună. În cazul în care contractul este 
reziliat în temeiul primei și a celei de-a 
doua teze, drepturile producătorului de 
fonograme asupra fonogramei încetează.

Or. en

Justificare

Nu este posibil ca un producător să ofere spre comercializare/să facă disponibilă fiecare 
versiune a unei fonograme.  Amendamentul clarifică faptul că producătorul trebuie să pună 
la dispoziție cel puțin o versiune și stipulează că, în cazul în care un producător nu oferă/nu 
pune la dispoziție cel puțin o versiune, artistul interpret îi poate solicita acestuia să facă acest 
lucru, iar dacă producătorul nu este de acord să pună la dispoziție o versiune într-o perioadă 
rezonabilă de timp, artistul poate rezilia contractul de atribuire privind fonograma 
respectivă.

Amendamentul 93
Hans-Peter Mayer

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

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 

(6) 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  
artistului interpret sau executant și ale 
producătorului de fonograme asupra fixării 
executării, respectiv asupra fonogramei, ar 
fi încetat să mai fie protejate, producătorul 
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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.

de fonograme încetează să mai pună în 
vânzare un număr suficient de exemplare 
ale cel puțin unei versiuni a fonogramei 
sau să mai pună la dispoziția publicului cel 
puțin o versiune a fixării respective prin 
cablu sau fără cablu, în așa fel încât 
membrii publicului să aibă acces individual 
la ea când vor și de unde vor, artistul 
interpret sau executant poate solicita 
producătorului de fonograme se facă 
acest lucru. Dacă producătorul de 
fonograme nu respectă solicitarea 
respectivă într-un interval de timp 
adecvat, artistul poate anula transferarea 
drepturilor privind fixarea executării 
respective. 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
se pune capăt cesionării sau atribuirii în 
temeiul primei sau celei de-a doua teze, 
drepturile producătorului de fonograme 
asupra fonogramei respective încetează.

Or. de

Justificare

Nu este posibil să se solicite producătorului să ofere/pună la vânzare fiecare versiune a unei 
fixări. Această modificare clarifică faptul că producătorul trebuie să pună la dispoziție cel 
puțin o versiune, iar dacă producătorul nu oferă/pune la dispoziție cel puțin o versiune, 
artistul poate solicita acest lucru. Dacă producătorul de fonograme nu se conformează 
solicitării în perioada corespunzătoare, artistul poate rezilia subrogația privind fonograma 
respectivă.

Amendamentul 94
Georgios Papastamkos

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



PE416.322v02-00 82/93 AM\757970RO.doc

RO

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 poate rezilia 
atribuirea drepturilor asupra fonogramei 
respective 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 nu mai pune în vânzare un 
număr suficient de exemplare ale cel puțin 
unei versiuni a fonogramei sau nu mai 
pune la dispoziția publicului prin cablu sau 
fără cablu cel puțin o versiune a 
fonogramei, în așa fel încât membrii 
publicului să aibă acces individual la ea 
când vor și de unde vor, și în cazul în care 
interpretul solicită producătorului să facă 
acest lucru iar acesta nu este de acord să 
dea curs cererii într-un termen rezonabil. 
În cazul în care pe fonogramă sunt 
înregistrate interpretările mai multor artiști 
interpreți, aceștia nu își pot rezilia 
contractele de cesionare sau atribuire decât 
împreună. În cazul în care se pune capăt 
cesionării sau atribuirii în temeiul primei și 
a celei de-a doua teze, drepturile 
producătorului de fonograme asupra 
fonogramei respective încetează.

Or. en

Justificare

Nu este posibil ca un producător să ofere spre comercializare/să facă disponibilă fiecare 
versiune a unei fonograme.  Amendamentul clarifică faptul că producătorul trebuie să pună 
la dispoziție cel puțin o versiune și stipulează că, în cazul în care un producător nu oferă/nu 
pune la dispoziție cel puțin o versiune, artistul interpret îi poate solicita acestuia să facă acest 
lucru, iar dacă producătorul nu este de acord să pună la dispoziție o versiune într-o perioadă 
rezonabilă de timp, artistul poate rezilia contractul de atribuire privind fonograma 
respectivă.
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Amendamentul 95
Sajjad Karim

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

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 poate rezilia 
atribuirea drepturilor asupra fonogramei 
respective 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 nu mai pune în vânzare un 
număr suficient de exemplare ale cel puțin 
unei versiuni a fonogramei sau nu mai 
pune la dispoziția publicului prin cablu sau 
fără cablu cel puțin o versiune a 
fonogramei, în așa fel încât membrii 
publicului să aibă acces individual la ea 
când vor și de unde vor, și în cazul în care 
interpretul solicită producătorului să facă 
acest lucru iar acesta nu este de acord să 
dea curs cererii într-un termen rezonabil. 
În cazul în care pe fonogramă sunt 
înregistrate interpretările mai multor artiști 
interpreți, aceștia nu își pot rezilia 
contractele de cesionare sau atribuire decât 
împreună. În cazul în care se pune capăt 
cesionării sau atribuirii în temeiul primei și 
a celei de-a doua teze, drepturile 
producătorului de fonograme asupra 
fonogramei respective încetează.

Or. en

Justificare

Nu este posibil ca un producător să ofere spre comercializare/să facă disponibilă fiecare 
versiune a unei fonograme.  Amendamentul clarifică faptul că producătorul trebuie să pună 
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la dispoziție cel puțin o versiune și stipulează că, în cazul în care un producător nu oferă/nu 
pune la dispoziție cel puțin o versiune, artistul interpret îi poate solicita acestuia să facă acest 
lucru, iar dacă producătorul nu este de acord să pună la dispoziție o versiune într-o perioadă 
rezonabilă de timp, artistul poate rezilia contractul de atribuire privind fonograma 
respectivă.

Amendamentul 96
Renate Weber

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

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 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, aceștia nu își 
pot rezilia contractele de cesionare sau 
atribuire fie împreună, fie individual. În 
cazul în care contractul este reziliat în 
temeiul primei sau celei de-a doua teze, 
drepturile producătorului de fonograme 
asupra fonogramei încetează.

Or. en
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Justificare

Atunci când un număr considerabil de artiști interpreți sunt implicați în aceeași executare, 
solicitarea de a acționa în comun nu este realistă. La 50 de ani după apariția fixării 
executării, este posibil ca artiștii interpreți încă în viață nici măcar să nu mai cunoască 
numele celorlalți artiști implicați în aceeași înregistrare, să nu îi mai poată contacta pe 
ceilalți artiști într-o perioadă de timp rezonabil sau să nu mai fie în poziția de a conveni cu 
aceștia asupra unei acțiuni comune. Prin urmare, acțiunile individuale trebuie permise.

Amendamentul 97
Sajjad Karim

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 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.”

eliminat

Or. en
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Justificare

Clauza de tipul „folosești sau pierzi” a fost creată pentru protejarea drepturilor artiștilor 
interpreți și pentru a asigura faptul că producătorii de fonograme nu vor reduce drepturile în 
mod inechitabil. Articolul 10a, alineatul (1) primul paragraf realizează acest lucru, iar 
măsurile ulterioare de la al doilea paragraful  prevede inexistența beneficiilor ulterioare ale 
artiștilor – acest lucru conducând de cele mai multe ori la pierderea acestora.

Amendamentul 98
Jacques Toubon

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

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. executării, 
respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să 
mai fie protejate.

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 și ale producătorului de 
fonograme asupra fixării executării, 
respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să 
mai fie protejate. executării, respectiv 
asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie 
protejate.

Or. en

Justificare

Deși introducerea clauzei „folosește sau pierzi” este bine venită, aceasta ar trebui să fie 
flexibilizată. Dacă drepturile îi revin artistului interpret, acestuia ar trebui să i se acorde o 
șansă echitabilă de a i se exploata interpretarea înainte de a-și pierde din nou drepturile. 
Astfel, ar trebui să se acorde artistului interpret un termen mai rezonabil de 5 ani pentru a 
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asigura fezabilitatea noii posibilități de exploatare.

Amendamentul 99
Bert Doorn

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

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. executării, 
respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să 
mai fie protejate. 

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 și ale producătorului de 
fonograme asupra fixării executării, 
respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să 
mai fie protejate. executării, respectiv 
asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie 
protejate.

Or. en

Justificare

Este echitabil să existe o perioadă mai lungă de timp înainte ca drepturile să intre în 
domeniul public.
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Amendamentul 100
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

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. executării, 
respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să 
mai fie protejate.

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 și ale producătorului de 
fonograme asupra fixării executării, 
respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să 
mai fie protejate. executării, respectiv 
asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie 
protejate.

Or. en

Justificare

Pentru a face noua exploatare a executării posibilă, după ce drepturile artistului i-au fost 
înapoiate, acesta trebuie să aibă șansa să lanseze o nouă exploatare a executării în cauză. 
Perioada de un an este prea scurtă pentru ca artistul să își poată redobândi drepturile, să 
poată încheia un contract cu un nou producător și să își facă publică executarea. Cinci ani 
reprezintă o perioadă de timp mai rezonabilă.
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Amendamentul 101
Renate Weber

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

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. executării, 
respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să 
mai fie protejate.

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 și ale producătorului de 
fonograme asupra fixării executării, 
respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să
mai fie protejate. executării, respectiv 
asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie 
protejate.

Or. en

Justificare

Cu toate că introducerea clauzei „folosești sau pierzi” a fost salutată, acesta ar trebui să fie 
mai flexibilă. Dacă drepturile îi revin artistului interpret, acestuia ar trebui să i se acorde o 
șansă echitabilă de a i se exploata interpretarea înainte de a-și pierde din nou drepturile. 
Astfel, ar trebui să se acorde artistului interpret un termen mai rezonabil de 5 ani pentru a 
asigura fezabilitatea noii posibilități de exploatare.
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Amendamentul 102
Jacques Toubon

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2006/116/CE
Articolul 10a – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul în care un interpret are 
dreptul la plăți recurente, nicio plată în 
avans și niciun fel de deduceri stabilite 
prin contract nu vor fi deduse din plățile 
către interpret după momentul în care, în 
temeiul articolului 3 alineatul (1) în 
versiunea acestuia anterioară modificării 
prin Directiva [//se inserează numărul 
directivei de modificare]/CE, interpretul 
nu mai este protejat.

Or. en

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 103
Renate Weber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2006/116/CE
Articolul 10a – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura plata, în perioada 
extinsă, a redevenței contractuale 
integrale sau a unei remunerații 
negrevate de plățile în avans sau de 
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deduceri contractuale către interpreții ale 
căror drepturi exclusive au fost 
transferate unui producător contra plății 
unei remunerații recurente.

Or. en

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 104
Nicolae Vlad Popa

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2006/116/CE
Articolul 1 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Durata de protecție a unei compoziții 
muzicale cu text încetează după 70 de ani 
de la decesul ultimului supraviețuitor dintre 
următoarele persoane, indiferent dacă 
acestea au fost sau nu desemnate drept 
coautori: textierul și compozitorul.”

„Durata de protecție a unei compoziții 
muzicale cu text încetează la decesul 
moștenitorilor de gradul trei ai autorului 
sau după 70 de ani de la decesul ultimului 
supraviețuitor dintre următoarele persoane, 
în funcție de care intervine ultimul,
indiferent dacă acestea au fost sau nu 
desemnate drept coautori: textierul și 
compozitorul.”

Or. en

Justificare

Este necesară o perioadă mai mare de protecție pentru a asigura că moștenitorii autorilor 
primesc beneficiile cuvenite.  Este important să asigurăm că moștenitorii de până la gradul 
trei beneficiază de aceste drepturi.
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Amendamentul 105
Sharon Bowles

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2006/116/CE
Articolul 1 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata de protecție a unei compoziții 
muzicale cu text încetează după 70 de ani 
de la decesul ultimului supraviețuitor dintre 
următoarele persoane, indiferent dacă 
acestea au fost sau nu desemnate drept 
coautori: textierul și compozitorul.

Durata de protecție a unei compoziții 
muzicale cu text încetează după 70 de ani 
de la decesul ultimului supraviețuitor dintre 
următoarele persoane: textierul și 
compozitorul.

Or. en

Justificare

Expirarea comună a termenului de protecție a drepturilor de autor asupra versurilor în cazul 
unei colaborări este posibilă. Cu toate acestea, în cazurile în care din obișnuință sau 
întâmplător versurile și muzica au fost combinate, dar au fost compuse independent, acestea 
ar trebui să păstreze propriile perioade de protecție a drepturilor de autor, permițând diferite 
combinații (de exemplu cum este de cele mai multe ori cazul imnurilor).

Amendamentul 106
Jacques Toubon

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se introduce următorul articol:

„Articolul 2a
Cel târziu la data de … *, și, ulterior, o 
dată la patru ani Comisia prezintă 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comitetului Economic și Social European 
un raport privind punerea în aplicare și 
efectele prezentei directive, în care, 
printre altele, aceasta examinează, pe 
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baza informațiilor specifice furnizate de 
statele membre, eficiența dispozițiilor 
adoptate cu ocazia revizuirii acestei 
directive în ceea ce privește obiectivele 
urmărite. Comisia studiază în special 
dacă prelungirea duratei drepturilor a 
avut un efect pozitiv asupra situației 
sociale a artiștilor interpreți și asupra 
creației muzicale și dacă se impun măsuri 
complementare pentru atingerea acestor 
obiective.
*La trei ani de la data transpunerii prezentei 
directive.”

Or. en
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