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Către Ministerul Culturii
Doamnei ministru Corina Șuteu
Stimată doamnă Ministru,

Referitor la propunerea de regulament de stabilire a normelor privind
exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe aplicabile anumitor
transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și de televiziune, supusă
consultării publice, vă prezentăm evaluarea noastră cu privire la proiectul în
cauză.
Astfel, regulamentul va impune extinderea principiului țării de origine
asupra comunicării publice prin punere la dispoziție pe internet a serviciilor
auxiliare ale televiziunilor și radiourilor, anume serviciile care oferă acces prin
internet la programele de televiziune și radio în mod linear, în același timp cu
programul radiodifuzat, și la serviciile care oferă acces, pe o anumită perioadă
de timp după radiodifuzarea programului, la programele de televiziune și
radio care au fost difuzate anterior de organismul de radiodifuziune.
Ca efect al regulamentului, se consideră că aceste servicii auxiliare au
loc numai în țara de origine a radiodifuzorului care le oferă, fiind supuse
numai legislației naționale.
Ca urmare, administrarea drepturilor asupra acestor servicii de către
radiodifuzori pe baza principiului teritorialității nu va mai fi permisă. Acest
fapt conduce la imposibilitatea abordării diferențelor culturale și lingvistice
existente între statele membre în strategia de distribuție a conținutului
audiovizual de către radiodifuzori, titularii de drepturi fiind totodată forțați să
adopte modelul licențierii pan-europene a drepturilor.
Aceasta va avea ca efect scăderea resurselor de finanțare a producției
de conținut audiovizual disponibil pentru public în Europa.
Aceste aspecte au fost relevate în puncte de vedere adresate comisiei
Europene de Asociația Televiziunilor Comerciale din Europa - ACT, de un grup
de 101 de furnizori de conținut audiovizual europeni și de un grup de
importante companii de media și furnizori de conținut audiovizual din Europa,
ale căror mesaje adresate către comisie sunt anexate prezentei.
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De asemenea, anexăm și comunicatul Ministerului Culturii și
Ministerului Afacerilor externe ale Guvernului Franței, care exprimă o poziție
categorică împotriva extinderii principiului țării de origine avute în vedere de
regulament, argumentând prin relevarea efectelor de fragilizare a principiului
teritorialității dreptului de autor, principiu care răspunde diversității culturale
și lingvistice a statelor UE, diversitate ce reprezintă o valoare primordială a
civilizației europene.
Menționăm că ARCA este asociația principalelor companii de televiziune
și radio din România.
Cu speranța că veți acorda atenție evaluării noastre, vă stăm în
continuare la dispoziție în cadrul procesului de consultare publică.

Cu cea mai înaltă considerație,

dr. George Chiriţă
director executiv

17 octombrie 2016

2

