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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei 2006/116/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe
(COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2008)0464),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 47 alineatul (2) şi articolele 55 şi 95 
din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-
0281/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice şi avizele Comisiei pentru 
industrie, cercetare şi energie, al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor 
şi al Comisiei pentru cultură şi educaţie (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2006/116/CE
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Se introduce următorul considerent:
„(14a) Pentru a reechilibra contractele 
prin care interpreţii îşi transferă, pe baza 
unor redevenţe, drepturile de exclusivitate 
producătorilor de fonograme, o altă 
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condiţie în afară de prelungirea duratei ar 
trebui să fie o posibilitate de „tabula rasa” 
pentru interpreţii care au acordat 
producătorilor de fonograme, contra unor 
redevenţe sau a unei remuneraţii, 
drepturile de exclusivitate menţionate 
anterior. Pentru ca interpreţii să 
beneficieze pe deplin de pe urma 
prelungirii duratei, statele membre ar 
trebui să se asigure că interpreţii primesc 
pe durata prelungită o redevenţă sau o 
remuneraţie negrevată de plăţi în avans 
sau de deduceri contractuale, în 
conformitate cu anumite acorduri 
încheiate între producătorii de fonograme 
şi interpreţi.”

Or. en

Justificare

Această dispoziţie este esenţială pentru ca interpreţii să beneficieze de toate redevenţele care 
li se cuvin pentru perioada prelungită, în condiţiile în care companiile de înregistrări refuză 
acest lucru, datorită faptului că sumele plătite în avans artiştilor nu au fost încă recuperate. 
Fără această dispoziţie suplimentară, prelungirea duratei de protecţie ar putea fi, în final, 
benefică doar unui grup restrâns de artişti nominalizaţi.

Amendamentul 2

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 
înlocuieşte cu următorul text: 

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

„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 

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

comunicare publică, în funcţie 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 
funcţie 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 
funcţie de care dintre ele are loc întâi,

Or. en

Justificare

Discriminarea între interpreţii de muzică şi cei din domeniul audio-vizualului este absolut 
inacceptabilă, deoarece Directiva 93/98/CEE, a cărei versiune codificată o reprezintă 
Directiva 2006/116/CE, nu face nicio discriminare între interpreţi, astfel încât crearea unor 
regimuri diferite pentru aceeaşi categorie de interpreţi ar reprezenta o discriminare conform 
legislaţiei europene şi ar fi contrară atitudinii la nivel naţional. Mai mult decât atât, nu există 
niciun motiv pentru o asemenea discriminare.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul susţine propunerea Comisiei, care are drept scop să îmbunătăţească condiţia 
socială a interpreţilor şi, în special, a muzicienilor independenţi, ţinând seama de faptul că, 
din ce în ce mai frecvent, interpreţii trăiesc în din ce în ce mai multe cazuri peste intervalul de 
50 de ani în care lucrările lor sunt protejate.

Propunerea principală de directivă implică prelungirea duratei de protecţie a interpreţilor şi a 
producătorilor de fonograme de la 50 la 95 de ani, dar stipulează şi anumite măsuri 
însoţitoare, cum ar fi înfiinţarea unui fond pentru muzicienii independenţi şi introducerea 
clauzei „foloseşti sau pierzi” în contractele dintre interpreţi şi producătorii de fonograme. 
Din punct de vedere legal, propunerile implică modificarea Directivei 2006/116/CE din 12 
decembrie 2006 privind durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe. 
Directiva respectivă a codificat şi înlocuit Directiva 93/98/CEE privind durata de protecţie a 
dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe (menţionată adesea ca „directiva privind 
durata)”, fără să aducă modificări substanţiale. 

Intenţia propunerilor este de a fi în folosul atât al interpreţilor, cât şi al producătorilor de 
înregistrări. 
Durata prelungită ar fi în folosul interpreţilor care ar putea continua să câştige bani încă o 
perioadă de timp. O durată de 95 de ani ar fi soluţia pentru diferenţa de venit resimţită de 
interpreţi când ajung la vârsta de 70 de ani, tocmai din cauza faptului că înregistrările acestora 
de când aveau vârsta de 20 de ani nu ar mai fi protejate. Aceştia ar fi în continuare eligibili 
pentru remuneraţiile primite pentru radiodifuzare şi reprezentarea muzicii în locuri publice, 
precum baruri şi discoteci, şi pentru plăţi compensatorii pentru copii private. 
Durata prelungită ar fi, de asemenea, în folosul producătorilor de înregistrări. Ar fi o sursă de 
venituri suplimentare din vânzarea înregistrărilor în magazine şi pe internet. 
Propunerile prezintă şi un mod uniform de calculare a duratei de protecţie pentru compoziţiile 
muzicale care înglobează contribuţii din partea mai multor autori, deoarece majoritatea 
covârşitoare a compoziţiilor muzicale este realizată în colaborare. La nivelul întregii Uniuni, 
durata de protecţie a unei compoziţii muzicale încetează după 70 de ani de la decesul 
ultimului autor supravieţuitor, indiferent dacă acesta a fost textierul sau compozitorul. 

Conform propunerii Comisiei de a aplica un mod uniform de calculare a duratei de protecţie 
pentru compoziţiile cu text, atunci când o compoziţie muzicală se publică cu text, durata de 
protecţie se calculează începând de la decesul ultimului supravieţuitor: textierul sau 
compozitorul.

Actualele diferenţe în ceea ce priveşte protecţia, în special cele între Europa şi SUA, duc la 
nesiguranţă din punct de vedere juridic şi la piraterie, mai ales în mediul digital, în care nu 
există limite, iar lucrările pot fi folosite în acelaşi moment în ţări diferite. Este evident faptul 
că duratele de protecţie diferite ar putea contribui la dezvoltarea pirateriei din domeniul public 
dintr-o ţară, astfel încât lucrările piratate să poată fi distribuite online din ţara respectivă în 
alte ţări în care acestea sunt în continuare protejate. În cele din urmă, Europa îşi poate proteja 
artiştii, una dintre cele mai importante expresii ale diversităţii sale culturale.
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Alinierea duratei de protecţie la cea din SUA ar fi o posibilitate excelentă pentru economia 
din Europa de a face în continuare progrese în aplicarea Strategiei de la Lisabona pentru 
creştere şi ocuparea forţei de muncă, care a recunoscut importanţa deosebită a promovării 
sectoarelor de creaţie. În acest moment, în care sectoarele de creaţie bazate pe proprietatea 
intelectuală generează un procentaj din ce în ce mai mare din PIB în UE, diferenţa actuală 
dintre durata de protecţie în UE şi cea din SUA reprezintă în mod clar un dezavantaj pentru 
companiile de înregistrări şi interpreţii din Europa.
Dacă se doreşte ca sectorul de înregistrări din Europa să fie cu adevărat unul competitiv pe 
piaţa mondială, UE trebuie să elimine diferenţele prin prelungirea duratei de protecţie până la 
95 de ani pentru a ajunge la acelaşi nivel cu principalul partener comercial al Europei. O 
durată mai scurtă nu ar permite realizarea acestui lucru.

De asemenea, actuala creştere a speranţei de viaţă a populaţiei constatată în ultimii ani face ca 
extinderea protecţiei drepturilor interpreţilor să fie şi mai importantă pentru artistul în cauză. 
Din păcate, mulţi interpreţi devin cunoscuţi şi au succes mai ales când sunt tineri, de aceea 
este esenţial ca aceştia să primească dreptul de recompensare economică atunci când sunt în 
vârstă, de fiecare dată când lucrările lor sunt transmise publicului.
În afară de aceasta, o durată prelungită ar încuraja diversitatea culturală, deoarece o durată 
neschimbată ar face ca lucrările vechi, pentru care se pierde treptat protecţia drepturilor de 
autor, să fie în mod inevitabil favorizate în detrimentul creaţiilor contemporane. Mai mult 
decât atât, pentru creaţiile contemporane s-ar căuta satisfacerea cerinţelor în special ale 
pieţelor în care protecţia este mai îndelungată, ignorând necesitatea unui conţinut local şi 
diversificat.
În cele din urmă, trebuie, de asemenea, înţeles faptul că lipsa unui statut adecvat îngreunează 
extrem de mult posibilitatea interpreţilor din Europa de a-şi câştiga traiul din creaţiile lor, 
indiferent de dimensiunea contribuţiei lor la economia culturală din UE. Marea majoritate a 
interpreţilor are foarte puţin acces la asigurări sociale, la ajutor de şomaj sau la protecţia 
sănătăţii şi a securităţii şi se confruntă, în general, cu practici contractuale neloiale foarte 
răspândite. În acest context, venitul generat de drepturile de proprietate intelectuală reprezintă 
o sursă vitală de venit pentru interpreţi.
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