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Direcția pentru Uniunea Europeană  
 

 
FIȘĂ DE INFORMARE 
(din proprie inițiativă) 

 
privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European  
şi al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere  

a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne  
COM(2015) 627 

 
1. Context  
Oamenii accesează din ce în ce mai mult conținut digital prin dispozitive portabile 
(cum ar fi tabletele și telefoanele inteligente). Ca atare, este în creștere și cererea de 
acces la conținut online în timpul călătoriilor, inclusiv transfrontalier. În acest sens, 
Comisia Europeană estimează că cel puțin 29 milioane de oameni ori 5,7% din 
consumatorii europeni ar beneficia de portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de 
conținut online în cadrul UE, iar acest procentaj va crește în viitor, ajungând la 14%, 
respectiv 72 milioane de utilizatori în 2020. Cu toate acestea, unele studii atestă că 
cererea de acces la conținut online este mai redusă, deoarece mai puțin de 3% din 
populația UE se află temporar în alt stat membru decât acela de reședință, procent 
valabil dacă luăm în considerare mobilitatea pe o durată mai mică de un an.  

În prezent, abonații la conținut online nu beneficiază de accesul la servicii de conținut 
online în timpul călătoriilor în străinătate, din trei cauze principale: acordarea de 
licențe pe baza principiului teritorialității fragmentează piața și restricționează 
furnizarea serviciilor transfrontalier; practicile licențierii exclusive au consecințe 
negative asupra accesului transfrontalier la conținut online, deoarece prestatorii de 
servicii nu pot sau nu sunt stimulați să achiziționeze o licență pentru mai multe 
teritorii și să ofere acces transfrontalier la conținut; clauzele contractelor de licențiere 
încheiate între titularii drepturilor de autor și distribuitori și dintre distribuitori și 
utilizatorii finali creează obstacole pentru portabilitatea transfrontalieră.  

În decembrie 2015, Comisia Europeană a adoptat o propunere de regulament 
[COM(2015)627] care permite consumatorilor din spațiul UE, care au achiziționat ori 
s-au abonat în mod legal la servicii de conținut digital în țara lor de origine, să 
beneficieze de accesul la acele servicii și atunci când se află temporar în alt stat 
membru. Acest document face parte dintr-o serie de propuneri legislative care vizează 
punerea în aplicare a strategiei privind piața unică digitală, în vederea sporirii 
comerțului electronic transfrontalier.   

Potrivit Comisiei Europene, propunerea de regulament în cauză ar avea efecte 
pozitive asupra competitivității, întrucât favorizează inovarea în domeniul serviciilor 
de conținut online, atrăgând în aceleași timp și consumatorii către aceste servicii.  

Analiza de impact relevă că, pe lângă instituirea unui mecanism care să asigure 
portabilitatea, cea mai bună opțiune de politică ar fi ca prestatorii de servicii de 
conținut online să fie obligați să asigure portabilitatea transfrontalieră a acestor 
servicii, iar clauzele contractuale care limitează portabilitatea să fie inaplicabile. 
Această opțiune ar întruni așteptările consumatorilor, iar impactul asupra sectorului ar 
fi unul marginal, deoarece portabilitatea serviciilor de conținut online nu extinde 
spectrul de utilizatori ai serviciului și, ca atare, nu periclitează exclusivitatea 
teritorială a licențelor.  

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150627.do
http://www.obs.coe.int/documents/205595/8261963/IRIS+plus+2015en2.pdf/ad5c5a8f-4e85-4e3c-b763-9c763895da1e#page=30
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2. Prezentarea propunerii de regulament COM(2015) 627 
Propunerea de regulament „introduce o abordare comună menită să garanteze că 
abonații la serviciile de conținut online din Uniune pot accesa și utiliza aceste 
servicii atunci când sunt prezenți temporar pe teritoriul unui stat membru”.  
În acest sens, propunerea de regulament cuprinde o serie de definiții care trebuie 
interpretate uniform în cadrul UE, cum ar fi: 

• „abonat”: orice consumator care, pe baza unui contract de prestare a unor 
servicii de conținut online încheiat cu un prestator, poate accesa și utiliza astfel de 
servicii în statul membru de reședință; 

• „consumator”: orice persoană fizică care, în cadrul contractelor care intră sub 
incidența acestui regulament, acționează în scopuri care nu se încadrează în activitatea 
sa comercială, industrială, artizanală sau liberală;  

• avem de-a face cu un „serviciu de conținut online” în sensul regulamentului 
dacă: serviciul este oferit legal în statul membru de reședință; serviciul este oferit pe 
un dispozitiv portabil; este vorba despre un serviciu mass-media audiovizual în sensul 
Directivei 2010/13/UE ori un serviciu care constă în principal în accesul la opere sau 
alte obiecte ori în transmisiuni realizate de organisme de radiodifuziune și televiziune.  

În ceea ce privește serviciile de conținut digital, au fost luate în considerare două 
scenarii: a) serviciile pentru care utilizatorii plătesc direct sau indirect și b) serviciile 
pentru care utilizatorii nu plătesc, dar pentru care statul membru de reședință a 
abonatului este verificat de prestatorul de servicii:  

 dacă abonatul primește un serviciu de conținut online fără să plătească direct 
pentru acesta, prestatorul nu va fi obligat să asigure portabilitatea transfrontalieră 
pentru acel abonat, decât dacă va putea verifica statul său de reședință; 

 dacă, din contră, consumatorul acceptă condițiile unui serviciu de conținut 
online gratuit, dar nu se înscrie pe pagina de internet a acelui serviciu (nepermițând 
astfel prestatorului să verifice statul său de reședință), prestatorul de servicii nu va 
putea fi obligat să asigure portabilitatea transfrontalieră pentru acel serviciu.     

Propunerea de regulament obligă așadar prestatorul să asigure abonatului 
accesul la serviciul de conținut online atunci când acesta se află temporar în alt 
stat membru, dar obligația se aplică aceluiași conținut, accesat pe aceeași gamă și 
același număr de dispozitive și cu aceeași gamă de funcționalități ca și cele oferite 
în statul membru de reședință. 

Cu toate acestea, obligația nu cuprinde și cerințele de calitate aplicabile prestării 
acestui serviciu atunci când acesta este oferit în statul membru de reședință. Totuși, 
dacă prestatorul se angajează în mod expres să garanteze abonaților o anumită calitate 
a serviciilor atunci când se află temporar în alt stat membru, atunci acesta este obligat 
să respecte acest angajament. Mai mult, prestatorul va fi obligat să informeze abonatul 
cu privire la calitatea serviciului de conținut online, în cazul accesului și utilizării într-
un alt stat membru decât acela de reședință.  

Propunerea de regulament instituie și un mecanism de localizare a serviciului în 
scopul portabilității transfrontaliere: prestarea unui serviciu de conținut online, 
precum și accesul la acesta și utilizarea sa de către un abonat care se află temporar în 
alt stat membru se consideră că au avut loc exclusiv în statul membru de reședință. 

Din punctul de vedere al acordării de licențe pentru drepturile de autor și drepturile 
conexe, aceasta înseamnă că actele relevante privind drepturile de autor, care apar 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:RO:PDF
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atunci când serviciul este prestat consumatorilor în sistem de portabilitate 
transfrontalieră, sunt considerate a avea loc numai în statul membru de reședință.  

Cu privire la dispozițiile contractuale, propunerea de regulament instituie 
inoperabilitatea  clauzelor care contravin obligației de asigurare a portabilității 
transfrontaliere și a clauzelor contrare mecanismului juridic în baza căruia prestatorii 
de servicii se conformează obligației de asigurare a portabilității transfrontaliere.   

Pe de altă parte, titularii de drepturi pot cere prestatorului de servicii să verifice dacă 
serviciul este prestat în conformitate cu regulamentul.  

Propunerea de regulament prevede, în egală măsură, că prelucrarea datelor cu caracter 
personal efectuată în cadrul regulamentului se realizează cu respectarea Directivei 
95/46/CE și a Directivei 2002/58/CE și că regulamentul se aplică tuturor contractelor 
încheiate și drepturilor dobândite înainte de data aplicării sale, în cazul în care acestea 
sunt relevante pentru prestarea serviciului, pentru accesul la acesta și pentru utilizarea 
serviciului. 

3. Poziții ale statelor membre 
 Cehia  - Senat 
La 20 aprilie 2016, Senatul Cehiei a adoptat o rezoluție de susținere la propunerii de 
regulament, apreciind că geoblocarea accesului la serviciile online este nejustificată în 
cadrul pieței unice.  

În acest cadru, Senatul Cehiei a propus ca unele definiții să fie mai clar formulate, în 
special aceea cu privire la sintagma „temporar prezent”, pentru a preveni utilizarea 
abuzivă a portabilității conținutului digital și incertitudinea prestatorilor de servicii de 
conținut online cu privire la punerea în aplicare a acestui regulament.  

De asemenea, Senatul Cehiei recomandă extinderea perioadei de șase luni propuse 
pentru aplicarea regulamentului, astfel încât prestatorii de servicii online să se poată 
adapta noilor reglementări.  

 Cehia  - Camera Deputaților 
La 14 ianuarie 2016, Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputaților a 
adoptat o rezoluție privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut 
online, subliniind necesitatea ocrotirii intereselor legitime ale titularilor drepturilor de 
autor și drepturilor conexe, în special acelea referitoare la dreptul la o remunerație 
echitabilă pentru utilizarea operelor.  

De asemenea, s-a pus accent asupra clarificării sintagmelor „stat membru de 
reședință” și „prezent temporar”, astfel încât regimul portabilității transfrontaliere să 
nu fie utilizat în mod abuziv de către consumatori.  

În final, Camera Deputaților recomandă efectuarea unei analize care să releve 
impactul măsurilor propuse asupra competitivității IMM-urilor.  

 Danemarca – Folketinget  
La 15 aprilie 2016, Comisia pentru afaceri culturale și Comisia pentru afaceri 
europene din Parlamentul Danemarcei (Folketinget) au adoptat o declarație de politică 
generală cu privire la COM(2015)627, arătând că soluționarea utilizării serviciilor de 
conținut online în regim transfrontalier trebuie să țină seama de modul de distribuire 
la drepturilor, dar și de modelele speciale de finanțare utilizate de industria filmului. 
Acest lucru ar fi semnificativ pentru menținerea diversității producției europene de 
film.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31995L0046
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31995L0046
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0058
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20150284/czsen.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20150284/czpos.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20150284/dkfol.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20150284/dkfol.do
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Comisiile parlamentare sus amintite consideră că regulamentul propus ar trebui să 
sigure suficientă flexibilitate pentru titularii de drepturi, consumatori și prestatorii de 
servicii în vederea negocierii acordurilor asupra soluțiilor transfrontaliere.  

De asemenea, comisiile recomandă ca anumite aspecte să fie clarificate, cum ar fi 
modul în care serviciile de conținut online verifică statul membru de reședință al 
abonatului. Totodată, trebuie clarificat conceptul de „prezența temporară” (durata 
acesteia).  

4. Germania – Bundesrat 
La 22 aprilie 2016, Bundesrat-ul a adoptat o opinie cu privire la COM(2015)627, 
subliniind, printre altele, următoarele: 

- cadrul UE privind dreptul de autor ar trebui să asigure diversitatea culturală și 
remunerația corectă a creatorilor în era digitală; 

- modernizarea și armonizarea legislației privind dreptul de autor ar trebui să 
asigure un echilibru just între interesele titularilor de drepturi și drepturile 
utilizatorilor, ale editorilor, distribuitorilor, consumatorilor și instituțiilor culturale; 

- din perspectiva principiului proporționalității, ar trebui să se analizeze 
necesitatea reglementării prin regulament și nu prin directivă, aceasta din urmă părând 
a fi suficientă pentru încheierea noilor contracte; 

- definiția „serviciului de conținut online” este imprecisă și trebuie clarificată; 

- prestatorii de servicii de conținut online în regim gratuit, precum și serviciile 
publice de difuzare ar trebui să fie scutite de la obligația de asigurare a portabilității 
transfrontaliere;   

- în vederea asigurării securității juridice, sintagma „prezent temporar” pe 
teritoriul altui stat membru trebuie clarificată în sensul introducerii unei perioade 
determinate de timp; 

- termenul de șase luni pentru punerea în aplicare a regulamentului este prea 
scurt;  

- regulamentul va trebui să țină seama și de raporturile dintre prestatorii de 
servicii și titularii drepturilor de autor, deoarece acordarea de licențe are loc în prezent 
în baza principiului teritorialității, iar prestatorii de servicii nu pot oferi 
consumatorilor decât ceea ce au primit la rândul lor de la titularii drepturilor de autor.   

 

 Italia – Camera Deputaților 
La 16 mai 2016, Comisia pentru transporturi, poștă și telecomunicații și Comisia 
pentru industrie, comerț și turism din Camera Deputaților au adoptat un punct de 
vedere comun cu privire la COM(2015)627, cu următoarele observații: 

- este necesară clarificarea „prezenței temporare” în alt stat membru; 

- prestatorii de servicii ar trebui să fie obligați să asigure un standard minim de 
calitate pentru portabilitatea transfrontalieră, chiar dacă acel standard ar fi mai redus 
decât cel oferit în statul membru de reședință; 

- având în vedere că regulamentul se va aplica și contractelor încheiate și 
drepturilor dobândite înainte de punerea sa în executare, prestatorii de servicii ar 
trebui să beneficieze de o perioadă de tranziție de cel puțin 12 luni, pentru a se adapta 
la noutățile propuse; 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20150284/debra.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20150284/itcam.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20150284/itcam.do
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- ar trebui să se verifice dacă inoperabilitatea clauzelor care contravin 
regulamentului implică și nulitatea de drept a acestora; 

- costurile pe care le implică adaptarea prestatorilor de servicii la noua 
infrastructură tehnică nu ar trebui să fie transferate în sarcina utilizatorilor.  

 Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
În contextul ieșirii Marii Britanii din Uniune, ministrul pentru energie și proprietate 
intelectuală a arătat că regulamentul, aplicabil la nouă luni de la publicare, și-ar 
produce efectele în Marea Britanie pentru perioada rămasă până la ieșirea din UE. În 
acest timp, consumatorii din Marea Britanie vor avea acces la abonamente în timpul 
călătoriilor în alte state membre.  

După Brexit, regulamentul va continua să-și producă efectele asupra ofertelor 
creatorilor de conținut online și ale prestatorilor de servicii. Din această perspectivă, 
s-a considerat că regulamentul trebuie să fie profitabil și pentru mediul de afaceri 
britanic, dar și pentru consumatori.  

Caracterul juridic al regulamentului și efectul său transfrontalier face ca, după ieșirea 
din UE, Marea Britanie să nu poată să asigure portabilitatea serviciilor de conținut 
online numai prin legislația națională. Ca atare, Marea Britanie nu va putea legifera 
extrateritorial pentru a imita dispozițiile regulamentului. Ministrul pentru energie și 
proprietate intelectuală a concluzionat că efectele regulamentului după Brexit depind 
în mod semnificativ de viitoarele relații cu UE. O soluție ar fi includerea dispozițiilor 
regulamentului într-un acord de liber schimb sau alt acord bilateral cu UE.  

 România – Senat 
La 8 februarie 2016, Senatul României a adoptat o hotărâre privind COM(2015)627, 
semnalând necesitatea adaptării cadrului juridic în vederea portabilității 
transfrontaliere a serviciilor de conținut online, prin înlăturarea barierelor create de 
modul de acordare a licențelor. Pe de altă parte, Senatul susține, între altele,  
menținerea libertății contractuale a prestatorilor de servicii și a titularilor de drepturi, 
clarificarea domeniului de aplicare al regulamentului și neobligarea prestatorilor de a 
asigura calitatea serviciilor oferite în regim transfrontalier.  

 

5. Poziții ale instituțiilor UE  
 Consiliul UE 
La 18 mai 2016, Consiliul UE a convenit asupra unei abordări generale cu privire la 
propunerea de regulament în materia portabilității transfrontaliere a serviciilor de 
conținut online, modificând textul Comisiei sub câteva aspecte semnificative.  

Astfel, Consiliul a propus restrângerea domeniului de aplicare a obligației de 
portabilitate la serviciile de conținut online prestate contra cost (deși serviciile 
gratuite de difuziune ar trebui să beneficieze de dispozițiile regulamentului, cu 
condiția verificării statului de reședință a abonatului). 

De asemenea, prezența temporară a fost clarificată prin adăugarea sintagmei 
„perioadă limitată”. 

Nu în ultimul rând, titularilor de drepturi li s-a permis să autorizeze accesarea și 
utilizarea conținutului lor fără verificarea statului membru de reședință, cu 
condiția ca statul membru de reședință al abonatului să fie stabilit prin intermediul 
unui acord încheiat între prestatorul de servicii online și abonat.  

 

http://www.cdep.ro/intranet/mof/partea1/2016/0118.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8939-2016-INIT/ro/pdf


6 

 Parlamentul European 
La 29 noiembrie 2016, Comisia pentru afaceri juridice competentă pe fond 
(raportor Jean-Marie Cavada), a adoptat un raport cu privire la propunerea de 
regulament în materia portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online, 
recomandând modificarea textului Comisiei în sensul introducerii, printre altele, a  
următoarelor aspecte: 

 prestatorii de servicii gratuite ar trebui să fie excluși din domeniul de aplicare 
al regulamentului, exceptând situația în care aceștia ar lua toate măsurile necesare 
verificării statului membru de reședință al utilizatorilor; 

 presatorii de servicii de conținut online ar trebui să fie liberi să aleagă una sau 
mai multe metode de verificare a statului membru de reședință, astfel încât titularii de 
drepturi să beneficieze de securitate juridică; 

 titularii drepturilor de autor și drepturilor conexe ori cei care dețin alte drepturi 
în cadrul serviciilor de conținut online trebuie să fie informați cu privire la procesul de 
verificare utilizat de prestatorul de servicii; 

 prestatorii de servicii și titularii de drepturi interesați nu ar trebui să aibă 
posibilitatea eludării regulamentului în materie, alegând legea unui stat terț pentru 
determinarea relațiilor contractuale;  

 calitatea serviciilor prestate în regim de portabilitate nu ar trebui să fie sub 
norma de calitate din statul membru în care abonatul se află temporar; 

 abonatul ar trebui să fie informat cu privire la eventuale variații de calitate a 
serviciilor de conținut online, dacă informațiile de care dispune prestatorul îi permit 
acest lucru; 

 portabilitatea serviciilor ar trebui să permită abonatului să dispună de conținut 
accesat pe aceeași gamă și același număr de dispozitive, ca și în statul de reședință. 

 

 Evoluții recente 
Negocierile în format trilog au început în  decembrie 2016, iar la 7 februarie 2017   
s-a ajuns la un acord asupra următoarelor aspecte:  

 clarificarea domeniului de aplicare al regulamentului. În principiu, 
portabilitatea se aplică serviciilor de conținut online prestate contra cost. Prestatorii de 
servicii gratuite pot, totuși, să ofere servicii portabile abonaților, dacă se conformează 
cerințelor privind verificarea statului membru de reședință și informează abonații și 
titularii de drepturi interesați; 

 noțiunea de „prezență temporară” în alte state membre a fost restrânsă prin 
adăugarea sintagmei „pentru o perioadă limitată”, determinată în funcție de scopul 
călătoriei: afaceri, studiu sau odihnă; 

 principiul teritorialității dreptului de autor este menținut în totalitate: 
regulamentul nu modifică nivelul de protecție a drepturilor de autor în cadrul UE, nu 
schimbă modelele de acordare a licențelor și nici mecanismele de finanțare existente; 

 conceptul de „stat membru de reședință” și mecanismul de verificare a 
acestuia sunt mai clar definite; statul membru de reședință indică locul în care 
abonatul are „reședința reală și stabilă”; 

 în principiu, prestatorii de servicii trebuie să țină seama de o serie limitată de 
criterii în procesul de verificare a statului membru de reședință. Mai exact, aceștia 
trebuie să utilizeze cel mult două mijloace de verificare dintre următoarele: a) cartea 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0378+0+DOC+XML+V0//RO#title6
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6091-2017-INIT/en/pdf
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de identitate sau orice alt document valid care certifică domiciliul abonatului; b) 
detalii de plată cum ar fi contul bancar ori numărul cardului de debit sau de credit ale 
abonatului; c) locul instalării decodorului sau al unui dispozitiv similar pentru 
prestarea serviciilor către abonat; d) plata de către abonat a unei taxe de licență pentru 
alte servicii prestate în statul membru respectiv, cum ar fi serviciile publice de 
difuziune; e) contractul pentru serviciul de internet sau telefonie sau orice alt tip de 
contract similar care leagă abonatul de statul membru de reședință; f) înregistrarea pe 
listele electorale, dacă informația este publică; g) plata impozitelor locale, dacă 
informația este publică; h) o factură pentru utilități; i) adresa de facturare sau adresa 
poștală a abonatului; j) o declarație a abonatului de confirmare a adresei de domiciliu; 
k) verificarea adresei IP (internet protocol), pentru a identifica statul membru în care 
abonatul accesează servicii de conținut online; 

 la cererea Parlamentului European, a fost adăugată o clauză de derogare de la 
obligația de verificare. Când toți titularii drepturilor de autor și ai drepturilor conexe 
hotărăsc să autorizeze accesul la propriul conținut online, fără verificarea statului 
membru de reședință, atunci obligația de verificare pentru prestatorii de servicii nu se 
aplică. Numai contractul dintre prestatorul de servicii și abonat ar trebui să fie utilizat 
pentru verificarea statului membru de reședință. În schimb, titularii drepturilor de 
autor pot revoca autorizarea de acces la conținut online fără verificarea statului de 
reședință.  

La 18 mai 2017, Parlamentul European a adoptat Rezoluţia legislativă referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul 
pieței interne.  Se așteaptă aprobarea poziției Parlamentului European în Consiliul 
UE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            Mihaela Banu 
   26 mai 2017  
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