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Prevederi (Directivă)

Art.

Proiect AGEPI

DIRECTIVA (UE) 2019/789 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI
A CONSILIULUI de stabilire a normelor privind exercitarea
dreptului de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor
transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor
retransmisii ale programelor de televiziune și radio și de modificare
a Directivei 93/83/CEE
Prezenta directivă stabilește norme care vizează îmbunătățirea accesului
transfrontalier la un număr mai mare de programe de televiziune și radio,
prin facilitarea obținerii de drepturi pentru furnizarea de servicii online
care sunt auxiliare difuzării de anumite tipuri de programe de televiziune
și radio și pentru retransmisia programelor de televiziune și
radio. Prezenta directivă stabilește, de asemenea, norme pentru
transmisia de programe de televiziune și radio prin procesul de
introducere directă.
1.„serviciu online auxiliar” înseamnă un serviciu online care constă în
furnizarea către public, de către sau sub controlul și responsabilitatea
unui organism de radiodifuziune, de programe de televiziune sau radio,
simultan cu difuzarea lor de către organismul de radiodifuziune sau în
cursul unei perioade definite de timp după această difuzare, precum și a
oricărui material care are caracter auxiliar în raport cu această difuzare;
2.„retransmisie” înseamnă orice retransmitere simultană, nealterată și
integrală, alta decât retransmisia prin cablu definită în Directiva
93/83/CEE, pentru recepționarea de către public a unei transmisii inițiale
pornind din alt stat membru de programe de televiziune sau de radio
destinate recepționării de către public, în cazul în care o astfel de
transmisie inițială este efectuată prin mijloace cu fir sau fără fir, inclusiv
prin satelit, dar nu online, cu condiția ca:
(a)retransmisia să fie efectuată de o altă parte decât organismul de
radiodifuziune care a efectuat transmisia inițială sau sub controlul și
responsabilitatea căruia a fost efectuată transmisia inițială, indiferent de
modul în care partea care realizează retransmisia obține semnalele
purtătoare de program de la organismul de radiodifuziune în scopul
retransmisiei; și
(b)atunci când retransmisia se face printr-un serviciu de acces la internet,
astfel cum este definit la articolul 2 punctul 2 al doilea paragraf din
Regulamentul (UE) 2015/2120, aceasta să aibă loc într-un mediu
gestionat;
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retransmisie – orice retransmisie simultană, nealterată și integrală, alta decât
retransmiterea prin cablu, pentru recepționarea de către public a unei
transmisii inițiale de programe de televiziune sau de radio destinate
recepționării de către public, în cazul în care o astfel de transmisie inițială
este efectuată prin mijloace cu fir sau fără fir, inclusiv prin satelit, dar nu
online, cu condiția ca retransmisia:
1) să fie efectuată de o altă parte decât organizația de radiodifuziune care a
efectuat transmisia inițială sau sub controlul și responsabilitatea căreia a fost
efectuată transmisia inițială, indiferent de modul în care partea care
realizează retransmisia obține semnalele purtătoare de program de la
organizația de radiodifuziune în scopul retransmisiei; și
2) să aibă loc într-un mediu gestionat, prin intermediul unui serviciu de acces
la internet, adică un serviciu de comunicații electronice destinat publicului
care asigură accesul la internet și, astfel, conectivitatea dintre, teoretic, toate
punctele terminale conectate la internet, indiferent de tehnologia de rețea și
de echipamentele terminale utilizate;
serviciu de acces la internet - un serviciu de comunicații electronice destinat
publicului care asigură accesul la internet și, astfel, conectivitatea dintre,
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3. „mediu gestionat” înseamnă un mediu în care un operator a unui
serviciu de retransmisie furnizează o retransmisie securizată unor
utilizatori autorizați;
4. „introducere directă” înseamnă un proces tehnic prin care un organism
de radiodifuziune își transmite semnalele purtătoare de programe unui
organism care nu este un organism de radiodifuziune, astfel încât
semnalele purtătoare de programe nu sunt accesibile publicului în timpul
transmisiei respective.
(1) Actele de comunicare publică și de punere la dispoziția publicului a
operelor sau altor obiecte protejate, prin mijloace cu fir sau fără fir,
astfel încât membrii publicului să poată avea acces la acestea în orice loc
și în orice moment ales în mod individual, care au loc în cazul furnizării
către public:
(a) a unor programe de radio; și
(b) a unor programe de televiziune care sunt:
(i) programe de știri și actualități; sau
(ii) producții proprii, finanțate integral de organismul de radiodifuziune,
în cadrul unui serviciu online auxiliar de către sau sub controlul și
responsabilitatea unui organism de radiodifuziune, precum și actele de
reproducere a operelor sau altor obiecte protejate care sunt necesare
pentru furnizarea, accesarea sau utilizarea acestui serviciu online pentru
aceleași programe, în scopul exercitării dreptului de autor și a drepturilor
conexe relevante pentru respectivele acte, se consideră a avea loc numai
în statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul
principal.
Litera (b) de la primul paragraf nu se aplică transmisiilor de evenimente
sportive și de opere și alte obiecte protejate incluse în acestea.
(2) Statele membre se asigură că, atunci când se stabilește remunerația
pentru drepturile cărora li se aplică principiul țării de origine prevăzut la
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teoretic, toate punctele terminale conectate la internet, indiferent de
tehnologia de rețea și de echipamentele terminale utilizate (conform
Regulamentului (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al
Consiliului)
operator de servicii de retransmisie – operator care agregă programele de
televiziune și radio în pachete și le furnizează utilizatorilor simultan cu
transmisia radiodifuzată inițială a acestora, fără modificări și în formă
integrală, utilizează diferite tehnici de retransmisie, cum ar fi retransmisia
prin cablu, satelit, sistem digital terestru și rețele mobile sau rețele cu circuit
închis pe bază de protocol IP, precum și prin servicii de acces la internet;
mediu gestionat – un mediu în care un operator a unui serviciu de
retransmisie furnizează o retransmisie securizată unor utilizatori autorizați;
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alineatul (1), părțile iau în considerare toate aspectele serviciului online
auxiliar, cum ar fi caracteristicile serviciului, inclusiv durata
disponibilității online a programelor furnizate în cadrul serviciului,
audiența și versiunile lingvistice oferite.
Primul paragraf nu exclude calcularea remunerației pe baza veniturilor
organismului de radiodifuziune.
(3) Principiul țării de origine prevăzut la alineatul (1) nu aduce atingere
libertății contractuale a titularilor de drepturi și a organismelor de
radiodifuziune de a încheia acorduri, în conformitate cu dreptul Uniunii,
de limitare a exploatării respectivelor drepturi, inclusiv a celor prevăzute
de Directiva 2001/29/CE.
(1) Actele de retransmisie a programelor trebuie să fie autorizate de
către titularii care dețin dreptul exclusiv de comunicare către public.
Statele membre se asigură că titularii de drepturi își pot exercita dreptul
de a acorda sau de a refuza autorizarea pentru o retransmisie numai prin
intermediul unui organism de gestiune colectivă.

(2) Dacă un titular de drepturi nu a transferat gestiunea dreptului
menționat la al doilea paragraf al alineatului (1) unui organism de
gestiune colectivă, se consideră că organismul de gestiune colectivă care
gestionează drepturi din aceeași categorie pentru teritoriul statului
membru pentru care operatorul de servicii de retransmisie dorește să
obțină drepturi de retransmisie este îndreptățit să acorde sau să refuze
autorizarea de retransmisie pentru respectivul titular de drepturi.
Cu toate acestea, dacă există mai multe organisme de gestiune colectivă
care gestionează drepturi din respectiva categorie pentru teritoriul
statului membru respectiv, statul membru pentru teritoriul căruia
operatorul unui serviciu de retransmisie dorește să obțină drepturi de
retransmisie decide organismul sau organismele de gestiune colectivă
care au dreptul de a acorda sau de a refuza autorizarea de retransmisie.
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(1) Actele de retransmisie a programelor trebuie să fie autorizate de către
autorii și titularii de drepturi care dețin dreptul exclusiv de comunicare către
public. Autorii și titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe își pot
exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmisiei prin
cablu numai prin intermediul unei organizații de gestiune colectivă.

Art. 75

(2) Dacă unii autori sau titulari de drepturi nu au încredințat gestiunea
drepturilor lor unei organizații de gestiune colectivă, organizația care
gestionează drepturile din aceeași categorie este considerată de drept a fi și
gestionarul drepturilor lor. Dacă există în același domeniu mai multe
organizații de gestiune colectivă, titularul de drepturi poate opta între
acestea.
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(3) Statele membre se asigură că un titular de drepturi are aceleași
drepturi și obligații, decurgând dintr-un acord între operatorul unui
serviciu de retransmisie și un organism sau organisme de gestiune
colectivă care acționează în conformitate cu alineatul (2), ca și titularii
de drepturi care au mandatat organismul sau organismele respective de
gestiune colectivă. Statele membre se asigură de asemenea că titularul
respectiv își poate revendica drepturile respective într-o perioadă de timp
care se stabilește de către statul membru în cauză și a cărei durată este de
cel puțin trei ani de la data retransmisiei care include opera sa sau alt
obiect protejat.
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(3) Un autor sau un titular are aceleași drepturi și obligații, decurgând dintrun acord între operatorul unui serviciu de retransmisie și o organizație sau
organizații de gestiune colectivă care acționează în conformitate cu alin. (2),
ca și titularii de drepturi care au mandatat organizația sau organizațiile
respective de gestiune colectivă. Revendicarea drepturilor de către acești
titulari se poate face în termen de 3 ani de la data retransmisiei.
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(1) Statele membre se asigură că articolul 4 nu se aplică drepturilor de
retransmisie exercitate de un organism de radiodifuziune asupra
propriilor transmisii, indiferent dacă aceste drepturi îi aparțin sau i-au
fost transferate de alți titulari de drepturi.

Art. 75

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică drepturilor de retransmisie exercitate
de o organizație de radiodifuziune sau de televiziune asupra propriilor
transmisii, indiferent dacă aceste drepturi îi aparțin sau i-au fost transferate
de alți titulari de drepturi. În acest caz, exercitarea dreptului de retransmitere
prin cablu de către o organizație de radiodifuziune sau de televiziune se face
prin contracte încheiate cu operatorii serviciilor de retransmisie.

(2) Statele membre se asigură că, în cazul în care organismele de
radiodifuziune și operatorii serviciilor de retransmisie încep negocieri
privind autorizarea retransmisiei în temeiul prezentei directive,
negocierile în cauză urmează să se desfășoară cu bună credință.
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(5) Negocierile purtate de organizațiile de radiodifuziune și televiziune și
operatorii serviciilor de retransmisie privind autorizarea retransmisiei se
desfășoară cu bună credință.

Art.6
Medierea

Statele membre se asigură că există posibilitatea de a face apel la unul
sau mai mulți mediatori, astfel cum se prevede la articolul 11 din
Directiva 93/83/CEE, în cazul în care nu se încheie niciun acord între
organismul de gestiune colectivă și operatorul unui serviciu de
retransmisie, sau între operatorul unui serviciu de retransmisie și
organismul de radiodifuziune în ceea ce privește autorizația de
retransmisie a programelor difuzate.
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Art.7
Retrans

Statele membre pot prevedea că normele din prezentul capitol și din
capitolul III din Directiva 93/83/CEE se aplică în situațiile în care atât

(7) La determinarea condițiilor rezonabile privind acordarea autorizației de
retransmisie și stabilirea remunerațiilor, se ține seama, printre altele, de
valoarea economică a utilizării drepturilor în cauză, inclusiv de valoarea
alocată mijlocului de retransmisie.
(6) Părțile pot apela Comisia de mediere în cazul în care:
a) organizațiile de gestiune colectivă și operatorii serviciilor de retransmisie
nu încheie un protocol cu privire la metodologiile negociate, conform
dispozițiilor art. 102;
b) organizația de radiodifuziune sau televiziune și operatorul unui serviciu
de retransmisie nu reușesc să încheie un contract privind autorizația de
retransmisie a programelor difuzate.
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transmisia inițială, cât și retransmisia au loc pe teritoriul lor.

Art.

Proiect AGEPI
PREVEDERE OPȚIONALĂ

(1) În cazul în care un organism de radiodifuziune transmite prin
introducere directă semnalele sale purtătoare de programe unui
distribuitor de semnale fără ca organismul de radiodifuziune să
transmită, el însuși, simultan respectivele semnale purtătoare de
programe direct publicului, iar distribuitorul de semnale transmite
respectivele semnale purtătoare de programe către public, se consideră
că organismul de radiodifuziune și distribuitorul de semnale participă la
un act unic de comunicare publică pentru care obțin o autorizare din
partea titularilor de drepturi. Statele membre pot să prevadă modalități
de obținere a autorizării din partea titularilor de drepturi.
(2) Statele membre pot prevedea ca articolele 4, 5 și 6 din prezenta
directivă să se aplice mutatis mutandis exercitării de către titularii de
drepturi a dreptului de a acorda sau refuza distribuitorilor de semnale
autorizarea pentru o transmisie menționată la alineatul (1), care are loc
printr-unul dintre mijloacele tehnice menționate la articolul 1 alineatul
(3) din Directiva 93/83/CEE sau la articolul 2 punctul 2 din prezenta
directivă.
La articolul 1 din Directiva 93/83/CEE, alineatul (3) se înlocuiește cu
următorul text:
„(3) În înțelesul prezentei directive, «retransmisie prin cablu» înseamnă
retransmiterea simultană, nealterată și integrală, prin cablu sau printr-un
sistem de difuzare prin unde ultrascurte pentru recepționarea de către
public a unei transmisii inițiale pornind din alt stat membru, prin
mijloace cu fir sau fără fir, inclusiv prin satelit, de programe de
televiziune sau de radio destinate recepționării de către public, indiferent
de modul în care operatorul unui serviciu de retransmisie prin cablu
obține semnalele purtătoare de program de la organismul de
radiodifuziune în scopul retransmisiei.”
(1) Până la 7 iunie 2025, Comisia efectuează o reexaminare a prezentei
directive și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului
Economic și Social European un raport privind principalele constatări.
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retransmitere prin cablu – retransmiterea simultană, nealterată și integrală,
prin cablu sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru
recepționarea de către public a unei transmisii inițiale, prin mijloace cu fir
sau fără fir, inclusiv prin satelit, de programe de radiodifuziune sau de
televiziune, destinate recepționării de către public, indiferent de modul în
care operatorul unui serviciu de retransmitere prin cablu obține semnalele
purtătoare de program de la organizația de radiodifuziune în scopul
retransmiterii;
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Raportul se publică și se pune la dispoziția publicului pe site-ul internet
al Comisiei.
(2) Statele membre furnizează Comisiei, în timp util, informațiile
relevante și necesare pentru elaborarea raportului menționat la alineatul
(1).
Acordurile privind exercitarea dreptului de autor și a drepturilor conexe
relevante pentru actele de comunicare publică a operelor sau altor
obiecte protejate, prin mijloace cu fir sau fără fir, și de punere la
dispoziția publicului a operelor sau altor obiecte protejate, prin mijloace
cu fir sau fără fir, astfel încât membrii publicului să poată avea acces la
acestea în orice loc și în orice moment ales în mod individual, care au
loc în cursul furnizării unui serviciu online auxiliar, precum și pentru
actele de reproducere necesare pentru furnizarea, accesarea sau utilizarea
unui astfel de serviciu online, care sunt în vigoare la 7 iunie 2021, fac
obiectul articolului 3 începând cu 7 iunie 2023, dacă expiră după
respectiva dată.
Autorizațiile obținute pentru actele de comunicare către public care intră
sub incidența articolului 8 și care sunt în vigoare la 7 iunie 2021 fac
obiectul articolului 8 începând cu 7 iunie 2025, dacă expiră după
respectiva dată.
(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de
lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei
directive până la 7 iunie 2021. Statele membre comunică de îndată
Comisiei textul dispozițiilor respective.
Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin
o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere
la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de
efectuare a unei astfel de trimiteri.
(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele
dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de
prezenta directivă.
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
Adoptată la Strasbourg, 17 aprilie 2019.
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