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Ref.: Petiția nr. 1665/2008, adresată de Becky Hogge, de cetățenie britanică, în 
numele Open Rights Group, însoțită de 13 952 de semnături, privind 
extinderea perioadei de protecție a drepturilor de autor pentru înregistrările 
sonore

1. Rezumatul petiției

Petiționarii se opun extinderii perioadei de protecție a drepturilor de autor și a drepturilor 
conexe care ar crește, în conformitate cu propunerea Comisiei COM(2008)464 de modificare 
a Directivei 2006/116/CE, de la 50 la 95 de ani pentru interpreții și producătorii de fonograme 
sau înregistrări sonore. Aceștia solicită ca atât persoanele implicate în această profesie, cât și 
consumatorii să fie luați în considerare atunci când va fi modificată directiva.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 15 mai 2009

În petiție, care a fost semnată de 13 952 de persoane, se face apel la instituțiile europene 
pentru a se asigura că politica din domeniul drepturilor de autor ia în considerare toate părțile 
interesate, inclusiv consumatorii și organizațiile de interes public, și nu doar deținătorii de 
drepturi comerciale, care susțin extinderea perioadei de protecție a drepturilor de autor. 
Petiționarii consideră că propunerea privind perioada de protecție, precum și politica din 
domeniul drepturilor de autor în general acordă o atenție exagerată bunăstării deținătorilor de 
drepturi de autor și societăților de gestiune colectivă a drepturilor de autor.
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Eficacitatea propunerii 

Propunerea Comisiei a fost precedată de o evaluare a impactului1 care a luat în considerare 
punctele de vedere ale părților interesate, inclusiv ale consumatorilor și ale organizațiilor de 
interes public. Serviciile Comisiei au examinat o serie de studii, printre care și cele citate în 
petiție. Lista studiilor poate fi găsită la pagina 13 a evaluării impactului. Comisia ar dori să 
sublinieze faptul că studiile științifice citate de petiționari conțin declarații generale privind 
politica din domeniul drepturilor de autor și că explorează contextul istoric al drepturilor 
interpreților. Cu o singură excepție, referințele de specialitate citate de petiționari nu conțin 
nicio analiză empirică privind beneficiile interpreților sau impactul asupra consumatorilor.

Însăși evaluarea impactului realizată de Comisie, bazată pe date empirice, confirmă faptul că 
media beneficiilor anuale suplimentare aferente extinderii perioadei de protecție în cazul unui 
interpret mediu nu ar fi spectaculoasă (comparativ cu salariile persoanelor din posturile de 
conducere din sectorul bancar și al asigurărilor), ci însemnată și semnificativă, dacă este 
privită din perspectiva interpreților.

Beneficiile care provin din extinderea eligibilității pentru redevențe aferente difuzării și 
prestațiilor publice în baruri și discoteci s-ar ridica la 737 de euro. Calculul se efectuează pe 
baza faptului că beneficiile obținute de interpreți în perioada inițială de zece ani s-ar ridica 
până la 18 milioane de euro și că aproximativ 24 500 de interpreți și-ar pierde protecția în 
primul deceniu. În cazul în care beneficiile obținute de-a lungul întregului deceniu (18 
milioane de euro) sunt distribuite între 24 500 de interpreți care și-ar pierde protecția în 
decursul acestor zeci ani, beneficiul mediu al unui interpret pe o perioadă de zece ani ar fi de 
până la 737 € pe an.

Calculul alternativ al petiționarilor (http://www.openrightsgroup.org/wp-
content/uploads/080829_ukipo_ectermextension_amended.pdf ) nu este corect: acesta împarte 
rezultatul Comisiei la zece, presupunând că 24 500 de interpreți își pierd protecția pe an. Este 
clar că cifrele se referă la numărul interpreților care își pierd protecția într-o perioadă de zece 
ani.

Fondul muzicienilor independenți reprezintă o altă sursă de beneficii a interpreților. Contrar 
afirmațiilor petiționarilor, de acest fond nu beneficiază interpreții „bogați și celebri”, ci 
muzicienii independenți. Fondul muzicienilor independenți ar aduce fiecărui muzician 
independent mediu un beneficiu cuprins între 130 de euro și 2065 de euro pe an. În timp ce 
petiționarii consideră aceste cifre ca fiind nesemnificative, muzicienii independenți în cauză 
nu sunt de aceeași părere.
Din nou, calculul alternativ al petiționarilor (a se vedea citatul de mai sus) nu este corect. 
Acesta presupune că toți interpreții vor fi eligibili pentru plăți din fondul muzicienilor 
independenți pe când, în realitate, este evident că rolul fondului este doar de a despăgubi 
interpreții care și-au cesionat drepturile în schimbul unei plăți unice. Prin urmare, venitul 

                                               
1 Document de lucru al serviciilor Comisiei: „Evaluarea impactului privind situația juridică și economică a 

interpreților și a producătorilor de înregistrări în Uniunea Europeană”.  23 aprilie 2008
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/term/ia_term_en.pdf
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provenit din acest fond nu se aplică în niciun caz artiștilor nominalizați și de succes.

Calculul de mai sus nu include câștigurile suplimentare pe care le vor primi artiștii 
nominalizați (cei care au contracte ce țin seama de redevențe), datorită faptului că nu vor mai 
fi acceptate deduceri din redevențe în perioada extinsă. Pentru acei interpreți care nu și-au 
primit redevențele contractuale în perioada inițială de 50 de ani din cauza faptului că casa de 
discuri nu și-a recuperat încă sumele investite în aceștia, propunerea include posibilitatea de 
„tabula rasa”. Acest lucru înseamnă în realitate că interpreții în cauză vor începe să colecteze 
redevențele respective în perioada extinsă deoarece restul sumei datorate producătorului de 
înregistrări va fi anulat.

Astfel, propunerea va oferi o creștere fundamentală a câștigurilor, în special mai târziu în 
decursul vieții, a marii majorități a artiștilor puțin cunoscuți sau necunoscuți, în special a 
acelor interpreți nominalizați care nu au beneficiat anterior de redevențe și a muzicienilor 
independenți care, pentru prima dată în cariera lor vor obține câștiguri suplimentare provenind 
din fond.

Faptul că producătorii de înregistrări vor beneficia, de asemenea, de o extindere a perioadei -
și, prin urmare, de un venit suplimentar - este necesar pentru ca fondul să fie operațional. 
Dacă nu se înregistrează vânzări de discuri nu există nici un flux de venituri pentru muzicienii 
independenți.

Potrivit propunerii Comisiei, fondul va fi constituit din 20% din veniturile din vânzări 
obținute de casele de discuri în perioada extinsă. Faptul că industria înregistrărilor sonore a 
încercat în mod constant, fără succes până în prezent, să reducă sumele care trebuie rezervate 
fondului demonstrează că propunerea nu reprezintă un cadou pentru industria înregistrărilor 
sonore.

În plus, producătorii de înregistrări vor plăti mai multe redevențe în perioada extinsă deoarece 
vor trebui să plătească redevențe complete tuturor interpreților nominalizați. Această regulă 
este ignorată în mod constant de către criticii din mediul academic.

Temerile opiniei publice

După ce a analizat toate punctele de vedere, Comisia consideră că propunerea de extindere a 
perioadei de protecție este în realitate echilibrată. Negocierile cu Parlamentul European și cu 
Consiliul de Miniștri în cadrul procedurii de codecizie garantează, de asemenea, faptul că 
textul final nu ignoră temerile exprimate nici de cetățenii europeni, nici de autoritățile 
naționale.

Comisia consideră că comparația cu inițiativa brevetelor de software este total inadecvată și 
ține să sublinieze faptul că propunerea se bucură de sprijinul larg al sindicatelor de muzicieni, 
ceea ce constituie o dovadă elocventă în această privință. În propunerea privind extinderea 
perioadei de protecție nu este vorba de supraviețuirea industriei înregistrărilor sonore sau de 
protecția intereselor câtorva mari companii, ci de recunoașterea de mult așteptată a faptului că 
interpreții, cântăreții, dirijorii de orchestră și membrii unui cor sunt dependenți de redevențele 
provenind din drepturile de autor pentru a duce o viață decentă.
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Înregistrările care fac parte din domeniul public

Propunerea privind extinderea perioadei de protecție privește exclusiv drepturile interpreților 
și ale producătorilor de înregistrări. Acest lucru înseamnă că, dacă propunerea este adoptată în 
2010, se vor prelungi doar drepturile interpreților și producătorilor de înregistrări începând cu 
1960.

Petiționarii omit să menționeze faptul că drepturile de autor rămân în vigoare 70 de ani după 
decesul ultimului coautor în viață. Aceasta înseamnă, în mod normal, că lucrările autorilor 
rămân protejate până la 140 sau 150 de ani. Drepturile de autor (pentru compozitorii și autorii 
versurilor) pentru aceleași înregistrări începând cu 1960 vor rămâne deci în vigoare mult timp 
după expirarea inclusiv a drepturilor prelungite pentru interpreți. O piesă muzicală poate fi 
considerată că face parte din domeniul public doar când au expirat drepturile de autor. 
Aceasta înseamnă că redevențele trebuie plătite în continuare autorilor pentru o perioadă 
lungă de timp, chiar și după ce înregistrarea sonoră și-a pierdut protecția.

Clauza de tipul „folosești sau pierzi”

Scopul clauzei de tipul „folosești sau pierzi” este de a permite interpreților să își recupereze 
drepturile din înregistrările la care au participat dacă producătorul nu le pune în vânzare pe 
internet sau în magazine. Interpretul poate fie să republice muzica el însuși, fie să găsească un 
alt producător care este dispus să facă acest lucru.

Petiționarii presupun greșit că interpreților sau utilizatorilor le revine sarcina de a dovedi că o 
înregistrare nu a fost „făcută publică vreodată”. Acest lucru nu reflectă în mod adecvat 
structura clauzei de tipul „folosești sau pierzi”. Clauza prevede în mod clar faptul că 
interpreții pot notifica producătorului intenția lor de a rezilia contractul, în cazul în care acesta 
din urmă nu pune înregistrările la dispoziția publicului online și nu le comercializează sub 
formă de CD-uri. În cazul în care producătorul „nu desfășoară cele două acte de exploatare”, 
dreptul de autor transferat se va întoarce la interpret și dreptul de autor al producătorului 
pentru înregistrarea sonoră va înceta.
    
Problema referitoare la audiovizual

Propunerea însăși nu include sectorul audiovizualului. În procesul de negociere, Comisia a 
indicat faptul că o analiză ulterioară a sectorului este necesară înaintea prezentării oricărei 
propuneri de acțiune. Prezenta propunere conține, prin urmare, un articol ce specifică faptul 
că Comisia trebuie să realizeze o evaluare a impactului separată privind interpreții din sectorul 
audiovizualului.

Claritate

Comisia consideră că problemele legate de punerea în aplicare nu ar trebui confundate cu 
durata și domeniul de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală. Actuala propunere nu 
conține nicio măsură de punere în aplicare. Mai degrabă, prin extinderea perioadei de 
protecție, propunerea consolidează drepturile în cauză, ca de exemplu remunerația echitabilă 
pentru difuzarea și comunicarea către public, care permite interpreților să obțină beneficii 
directe fără să recurgă la măsuri greoaie de punere în aplicare sau la tehnologii de gestionare a 
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drepturilor digitale.

Principiul abordării bazate pe dovezi

Comisia consideră că a oferit dovezi mai mult decât suficiente în evaluarea impactului. 
Evaluarea impactului a luat în considerare și problema prețurilor la consumator. Nu există 
nicio dovadă care să arate existența unei relații cauzale între protecția drepturilor de autor ale 
interpreților sau ale producătorilor și prețul cu amănuntul al unei înregistrări sonore. Comisia 
a ajuns la concluzia că stabilirea prețurilor la înregistrările sonore depinde de mulți alți factori, 
inclusiv de spațiul care le este rezervat pe rafturi sau de marja de preț reținută de comercianții 
cu amănuntul. Dovezi empirice arată că nu se înregistrează scăderi în prețurile înregistrărilor 
sonore după expirarea dreptului de autor. Acest lucru se datorează, mai ales, faptului că 
autorii încă mai sunt remunerați pentru cântecele lor (protejate pe viață plus șaptezeci de ani) 
și că companiile din domeniul public le pun în vânzare în general la același preț ca și casele 
de discuri.

În ceea ce privește vânzările online, prețurile oferite de serviciile dominante în prezent, 
precum iTunes, sunt aceleași pentru fiecare cântec, indiferent dacă muzica mai este sau nu 
protejată de drepturi de autor.

Serviciile bazate pe abonament oferă acces la un repertoriu sau la un număr de melodii în 
schimbul unei sume plătite lunar și acest preț nu variază în funcție de numărul de melodii care 
sunt sau nu protejate de drepturi de autor.

Accesul combinat la servicii de muzică precum „Nokia comes with music” (telefonie mobilă) 
sau „Orange music max” (ISP, telefoane mobile) are, de asemenea, același preț, indiferent de 
melodiile descărcate de consumator.

Din cele 100 de servicii de muzică care au fost analizate recent în „Observatoire de la 
musique: Etat des lieux de l'offre de musique numérique au premier semestre 2008” 
(Observatorul muzicii: situația ofertei de muzică digitală în primul semestru 2008), un singur 
serviciu oferă acces la înregistrări sonore care nu mai sunt protejate. Prețul de comercializare, 
care este de 1 euro pe melodie, este identic cu cel care se aplică melodiilor ale căror 
înregistrări sonore sunt în continuare protejate.

Stadiul în care se află propunerea

Parlamentul European a examinat și a votat propunerea în patru comisii diferite: Comisia 
pentru cultură și educație (10 decembrie 2008), Comisia pentru piața internă și protecția 
consumatorilor (12 decembrie 2008), Comisia pentru industrie, cercetare și energie (16 
decembrie 2008) și comisia competentă în fond, Comisia pentru afaceri juridice (18 februarie 
2009). Voturile au fost în majoritate pentru.

În prezent încă mai au loc negocieri în cadrul Consiliului și se pare că textele Consiliului și 
ale Parlamentului sunt destul de similare. Punctul de convergență îl reprezintă, probabil, o 
extindere a perioadei limitată la 70 de ani, cu un fond al muzicienilor independenți, o clauză 
de tipul „tabula rasa” și o dispoziție de tipul „folosești sau pierzi” disponibile pentru toate 
înregistrările sonore, chiar dacă au fost înregistrate înainte de intrarea în vigoare a noii 
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perioade sau după aceasta.

Concluzii

Comisia consideră că propunerea a fost îndelung dezbătută și discutată cu contribuții din 
partea tuturor părților interesate, și că reprezintă un text legislativ echilibrat. Obiectivul inițial 
al propunerii este de a îmbunătăți situația economică a interpreților. Faptul că interpreții 
doresc adoptarea propunerii lasă de sperat că rezultatele vor fi acelea care au fost identificate 
în evaluarea detaliată a impactului realizată de către Comisie.


