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INTRODUCERE

A) Obiectivele raportoarei

Propunerea de directivă privind gestionarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe și 
acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări 
online se împarte în două părți.

Prima parte (titlurile I, II și IV) stabilește cerințele necesare pentru asigurarea unei bune 
funcționări a gestionării drepturilor de autor și a drepturilor conexe de către societățile de 
gestiune colectivă (SGC). A doua parte (titlul III și titlul IV articolele 36 și 40) vizează 
facilitarea acordării de licențe multiteritoriale pentru drepturile de autor asupra operelor 
muzicale pentru utilizări online. 

Raportoarea va urmări trei obiective. Primul obiectiv vizează o mai bună protecție a 
intereselor artiștilor și conservarea diversității culturale în Uniunea Europeană. Al doilea 
obiectiv urmărește îmbunătățirea relațiilor dintre SGC și utilizatorii comerciali în interesul 
consumatorilor. La aceste două obiective se face referire în prima parte a directivei. În final, 
cel de-al treilea obiectiv constă în consolidarea pieței unice digitale prin simplificarea și 
reducerea costurilor licențelor pentru a încuraja dezvoltarea multiteritorială a unor noi servicii 
online pentru operele muzicale. 
Înainte de redactarea documentului de lucru, raportoarea a inițiat o consultare amplă a părților 
interesate care va continua în lunile următoare. Raportoarea se va asigura că toate 
preocupările legitime ale tuturor părților interesate vor fi luate în considerare în mod 
corespunzător, însă, astfel cum se va demonstra ulterior, punerea primului obiectiv în acord cu 
cel de-al treilea obiectiv nu este întotdeauna simplă și va fi necesar să se ajungă la unele 
compromisuri în ceea ce privește atingerea acestor obiective.

B) Diferențele în materie de practici existente între statele membre și între sectoare: o realitate 
de luat în considerare

Societățile de gestiune colectivă sunt entități care, în mod tradițional, sunt înființate și 
organizate la nivel național. Această directivă constituie primul text legislativ al Uniunii 
Europene care vizează apropierea cerințelor necesare pentru asigurarea unei bune funcționări 
a acestor societăți. Prin urmare, în statele membre există o multitudine de sisteme și de 
practici. 

Pentru a ține seama de această realitate, este necesar să se asigure faptul că cerințele stabilite 
în acest text respectă principiul subsidiarității și nu împiedică statele membre să stabilească 
sau să adopte norme care prevăd consolidarea bunei guvernanțe și sporirea transparenței în 
cazul SGC. Cu alte cuvinte, directiva trebuie să garanteze un nivel minim de armonizare. În 
plus, directiva nu trebuie să aducă atingere continuității practicilor naționale, cum ar fi 
sistemele de acordare a licențelor colective extinse.

În aceeași ordine de idei, prima parte a directivei se aplică tuturor societăților de gestiune 
colectivă, indiferent de sector. Prin urmare, trebuie să se asigure faptul că cerințele stabilite au 
relevanță nu numai pentru sectorul muzical, ci și pentru domeniul reprografiei, al 
audiovizualului etc.
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În final, raportoarea intenționează să efectueze o analiză mai aprofundată a consecințelor 
trimiterii la Directiva 2006/123/CE denumită „Directiva privind serviciile”.
După aceste considerente generale, pentru a atinge pe deplin cele trei obiective urmărite, 
raportoarea intenționează să prezinte unele observații cu privire la anumite puncte specifice 
din propunerea de directivă.

Primul obiectiv: protecția intereselor artiștilor și conservarea diversității culturale 

O mai bună funcționare a societăților de gestiune colectivă în conformitate cu interesele 
membrilor lor și o gestionare transparentă a veniturilor provenite din drepturi de autor sunt 
condiții necesare pentru protecția intereselor titularilor de drepturi. Aceste două condiții vor 
garanta remunerarea adecvată a tuturor creatorilor și nu doar a celor care beneficiază de 
succes comercial, ceea ce va contribui la conservarea diversității culturale.

Raportoarea dorește să facă în continuare unele precizări.

În primul rând, definiția sintagmei „societate de gestiune colectivă” prevăzută la articolul 3 
litera (a) trebuie să fie modificată. Printre altele, este necesar să se asigure că sucursalele SGC 
răspund unor cerințe identice.

În continuare, raportoarea consideră că propunerea nu ține în mod satisfăcător seama de 
realitatea de pe piață și nici de existența unor societăți comerciale sau agenți care desfășoară 
activități similare de gestionare a drepturilor și care concurează cu SGC. Aceste persoane 
juridice sau fizice trebuie să se supună unor obligații adaptate la caracteristicile lor specifice.

Principiul libertății de a alege o societate de gestiune colectivă pentru gestionarea drepturilor 
și cel al retragerii autorizației acordate unei astfel de societăți într-un termen rezonabil sunt 
două principii importante care consolidează poziția titularilor de drepturi (articolul 5). 
Raportoarea sprijină această dispoziție, dar dorește să formuleze două observații. În primul 
rând, aceste două principii nu trebuie să fie exercitate în mod abuziv. În scopul protejării 
tuturor creatorilor, trebuie evitată situația în care artiști renumiți își retrag drepturile a căror 
gestionare este mai puțin costisitoare pentru a păstra numai drepturile care sunt cel mai dificil 
de gestionat. Într-adevăr, această practică ar putea periclita eficacitatea misiunii SGC1. În al 
doilea rând, o fragmentare sporită a drepturilor poate îngreuna agregarea repertoriului care 
este necesară pentru acordarea de licențe multiteritoriale și multirepertoriu. Astfel cum a fost 
menționat în introducere, trebuie să se facă compromisurile necesare între diferitele obiective 
urmărite.

În general, raportoarea își exprimă preferința pentru drepturile exclusive, fiind conștientă de 
faptul că în anumite sectoare, cum ar fi sectorul audiovizualului, prin acest termen trebuie să 
se înțeleagă totalitatea drepturilor pentru același suport de difuzare. Drepturile exclusive 
protejează nu numai majoritatea creatorilor, ci și utilizatorii comerciali. Într-adevăr, aceștia 
din urmă beneficiază de un nivel mai înalt de securitate juridică și de o reducere a riscului de 
a plăti de mai multe ori pentru utilizarea acelorași drepturi.

                                               
1 Hotărârea Curții de Justiție C-127/73, BRT/Sabam; a se vedea, de asemenea, în acest sens, decizia Comisiei din 
12 august 2002 privind cauza COMP/C2/37.219 Banghalter&Homen Christo/Sacem.
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Raportoarea sprijină dispozițiile care încurajează titularii de drepturi să participe în mod activ 
la funcționarea și controlul SGC. Rolul central al adunării generale trebuie consacrat în mod 
efectiv în sistemul decizional și de control, în conformitate cu modelele organizatorice ale 
SGC existente la nivel național1. O bună guvernanță presupune, de asemenea, un proces 
decizional rapid. Din acest motiv, anumite decizii trebuie să poată fi delegate, prin statut, 
organului care exercită funcția de supraveghere. În plus, atunci când diferite categorii de 
titulari de drepturi sunt membri ai unei SGC, este necesar să se garanteze o reprezentare 
proporțională a acestor categorii pentru a se evita conflictele de interese. O bună guvernanță 
presupune respectarea acestui echilibru în cadrul organizării și funcționării societăților. Din 
acest motiv, la propunerea de directivă trebuie să se aducă unele modificări, cum ar fi la 
articolul 7 alineatul (8), care dă posibilitatea fiecărui membru să desemneze „orice altă 
persoană fizică sau juridică” pentru a-l reprezenta și a vota în numele său în cadrul adunării 
generale. Membrii nu ar trebui să fie în măsură să desemneze decât reprezentanți din aceeași 
categorie. 

Articolul 10, care se referă la gestionarea veniturilor provenite din drepturi de autor, este, fără 
îndoială, una dintre dispozițiile cele mai importante pentru protecția intereselor creatorilor. 
Investirea sumelor care trebuie să fie distribuite titularilor de drepturi este o practică obișnuită 
a SGC. Această practică, în sine, nu este îndoielnică atunci când deciziile de investiții sunt 
luate de către organele competente într-un mod transparent și când societatea de gestiune 
colectivă în cauză acționează în calitate de bonus pater familias. În ceea ce privește alocarea 
veniturilor financiare provenite din aceste investiții, raportoarea consideră că aceste sume 
trebuie, în principiu, să fie distribuite membrilor SGC. Societățile de gestiune colectivă 
trebuie să aibă dreptul de a aloca aceste sume deducerii cheltuielilor de gestiune numai după 
consultarea adunării generale a membrilor SGC și după obținerea aprobării majorității. 

În ceea ce privește distribuția sumelor datorate titularilor de drepturi, raportoarea va examina 
dacă este posibilă reducerea termenului de „12 luni de la încheierea exercițiului financiar în 
care au fost colectate veniturile provenite din drepturi de autor”, prevăzut la articolul 12 
alineatul (1). Pentru a include alocarea sumelor care nu au fost distribuite în termen de 5 ani 
din cauza faptului că titularii de drepturi nu au fost localizați, este necesar să se revizuiască 
formularea actuală de la articolul 12 alineatul (2) care permite SGC să decidă cu privire la 
utilizarea acestor sume.

Respectarea de către SGC a obligațiilor care le revin, în special în materie de distribuție a 
sumelor, presupune comunicarea imediată a tuturor informațiilor utile de către utilizatorii 
comerciali. Prin urmare, raportoarea regretă faptul că articolul 18 nu le impune utilizatorilor 
comerciali nicio obligație în ceea ce privește SGC.

Al doilea obiectiv: îmbunătățirea relațiilor dintre SGC și utilizatorii comerciali în 
interesul consumatorilor 

Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la titlul III care se referă numai la sectorul 
muzical online, anumite articole de la titlurile II și IV trebuie să fie clarificate, revizuite și 

                                               
1 Într-adevăr, în anumite state membre funcția de supraveghere menționată la articolul 8 este exercitată de către 
consiliul de administrație. Nu este necesară crearea unui organ special.
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extinse în scopul îmbunătățirii relațiilor dintre SGC și utilizatorii comerciali în cadrul 
acordării de licențe.

Raportoarea constată că, în țările în care s-a impus o autorizare prealabilă a SGC (prior 
authorisation) sau în care s-a stabilit obligația de a încheia contracte cu SGC, conflictele între 
SGC și utilizatorii comerciali sunt la fel de frecvente precum în țările în care nu s-au luat 
astfel de măsuri. În schimb, articolul 15 referitor la acordarea licențelor are o importanță 
esențială în acest sens.

Textul de la articolul 15 alineatul (2) referitor la calculul tarifelor pentru acordarea de licențe 
ridică mai degrabă probleme decât să furnizeze răspunsuri. Pe de o parte, în ceea ce privește 
acordarea de licențe voluntare, noțiunea „valoare economică a drepturilor în cauză”, preluată 
în mod incomplet din jurisprudența Curții de Justiție, este neclară și generează confuzie. În 
plus, societățile de gestiune colectivă ar trebui să facă publică politica lor tarifară. Raportoarea 
consideră că această politică trebuie să se bazeze atât pe criterii obiective, cât și pe criterii 
clare și transparente făcute publice înainte de orice negociere și, eventual, supuse controlului 
efectuat de autoritatea națională competentă menționată la articolul 39. Punerea politicii 
tarifare la dispoziția publicului nu ar trebui să aducă atingere posibilității SGC de a propune 
tarife diferite utilizatorilor comerciali, în special printr-un nou „model de afaceri” (business 
model). Pe de altă parte, în anumite cazuri, acordarea licențelor nu este voluntară. Prin 
urmare, este necesar să se recunoască în mod clar posibilitatea statelor membre de a stabili 
tarife prin lege. 

În plus, SGC ar trebui să răspundă într-un termen rezonabil la cererile de acordare a licențelor 
adresate de utilizatorii comerciali. 

În ceea ce privește soluționarea litigiilor, raportoarea subliniază importanța metodelor 
alternative de soluționare a litigiilor pentru găsirea de soluții în timp util și la costuri 
rezonabile. Raportoarea va analiza diferitele opțiuni de extindere a acestor dispoziții. În plus, 
în caz de litigiu, este necesar să se indice legislația aplicabilă și instanța judecătorească 
competentă atunci când cele două părți la litigiu nu își au reședința în același stat membru. De 
asemenea, este necesar să se menționeze faptul că directiva nu impune statelor membre 
obligația de a crea o nouă jurisdicție. 

În sfârșit, articolul 39 se referă la autoritățile competente din fiecare stat membru care vor 
avea sarcina de a supraveghea aplicarea directivei. Statele membre nu trebuie să fie supuse 
obligației de a crea noi autorități de control. Totuși, aceste autorități trebuie să fie suficient de 
independente, să dispună de resurse umane și financiare și să exercite un control efectiv 
asupra SGC.

Al treilea obiectiv: consolidarea pieței unice digitale în interesul cetățenilor europeni

Titlul III din propunerea de directivă se limitează numai la utilizarea online a operelor 
muzicale. Raportoarea sprijină alegerea Comisiei Europene de a limita cea de-a doua parte a 
directivei la sectorul muzical. Structura și necesitățile celorlalte sectoare, de exemplu ale 
sectorului audiovizualului, sunt total diferite și impun, dacă este cazul, luarea unor alte 
inițiative. Raportoarea va propune excluderea totală din domeniul de aplicare al titlului III a 
societăților de radiodifuziune pentru utilizarea operelor muzicale incluse (articolul 33). Într-
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adevăr, spre deosebire de operatorii care oferă servicii online, societățile de radiodifuziune se 
supun, în esență, logicii de proximitate.

Raportoarea a susținut întotdeauna ideea potrivit căreia cea mai mare dificultate de pe piața 
internă nu este acordarea de licențe multiteritoriale. Cea mai mare dificultate constă în 
reagregarea repertoriului global, pentru a permite acordarea de licențe multiteritoriale și 
multirepertoriu de către unul sau mai multe „puncte de acces”.

Aplicarea normelor de concurență împiedică înființarea unui ghișeu unic în UE (one stop 
shop). În plus, crearea unui mecanism de acordare a licențelor extinse, combinat cu aplicarea 
principiului „țării de origine”1, nu răspunde preocupării majore exprimate de utilizatorii 
comerciali, și anume reagregarea repertoriului. Prin urmare, selectarea anumitor SGC eligibile 
pentru acordarea de licențe multiteritoriale (articolul 21), însoțită de obligația acestor societăți 
de a reprezenta repertoriul altor societăți (articolul 29), pare cea mai potrivită soluție.

Unul dintre aspectele care rezultă din consultarea amplă efectuată de raportoare este 
încrederea părților interesate2 în realizarea „Global Repertoire Database”. Este incontestabil 
faptul că existența unei baze de date clare, complete și actualizate va facilita acordarea de 
licențe multiteritoriale și multirepertoriu. 

Astfel cum s-a indicat anterior, este necesar să se facă unele compromisuri deoarece atingerea 
obiectivelor urmărite de directivă poate genera conflicte. În acest sens, una dintre temerile 
exprimate de anumite părți interesate se referă la faptul că agregarea repertoriului și eventuala 
creare de „huburi” ar promova numai repertoriul anglo-american și ar aduce atingere 
repertoriilor locale și diversității culturale. Raportoarea va acorda o atenție deosebită acestui 
aspect. 

Totuși, trebuie remarcat faptul că, în Europa, există în prezent peste 250 de site-uri care oferă 
servicii muzicale online și că aproape niciunul dintre aceste servicii nu se limitează numai la 
repertoriul anglo-american3. Apoi, toți operatorii care oferă servicii muzicale online și care au 
participat la consultare au menționat faptul că au nevoie de un repertoriu global sau de un 
repertoriu foarte variat pentru a-și lansa serviciile.

De asemenea, în vederea menținerii unui echilibru între diferitele obiective ale directivei, 
raportoarea va acorda o atenție deosebită formulării obligației „must carry” (obligația de 
reprezentare) prevăzută la articolul 29 în deplină conformitate cu obiectivul de conservare a 
diversității culturale. În egală măsură, ar putea fi luat în considerare faptul că societatea de 
gestiune colectivă care acordă licențe multiteritoriale contribuie la dezvoltarea și la finanțarea 
diversității culturale în statele membre ale căror repertorii le reprezintă.

                                               
1 Similar cu Directiva 93/83/CEE „Difuzarea de programe prin cablu și prin satelit”.
2 SGC, editori și utilizatori comerciali.
3 http://www.pro-music.org/index.php


