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PREFAȚĂ 
Utilizarea derivată a conținutului aparținând domeniului public — Industria cinematografică 

	

Economia Europei se bazează din ce în ce mai mult pe proprietatea intelectuală. În ultimii ani, EUIPO, 
care acționează prin intermediul Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate 
Intelectuală, a efectuat o serie de studii care demonstrează importanța economică a drepturilor de 
proprietate intelectuală (PI) în generarea de activități economice și a ocupării forței de muncă în 
Uniunea Europeană. 

Noile tehnologii digitale și modele de afaceri nu doar creează noi oportunități economice pentru firme, ci 
și posibilități de a spori beneficiile în favoarea publicului larg asociate unui acces îmbunătățit la 
cunoștințe și bunuri culturale. Multe dintre aceste oportunități se bazează pe transformarea creativă a 
conținutului existent și pe conceperea unor modalități de „livrare” mai bine adaptate publicului 
contemporan. 

Europa are un bogat patrimoniu cultural, mai ales prin operele sale literare. Aceste opere, în timp ce 
sunt apreciate pe bună dreptate de cititori, servesc totodată ca bază pentru multe scenarii de film, atât 
pentru producătorii europeni, cât și pentru cei non-europeni. Prezentul raport examinează rolul pe care 
îl joacă aceste opere în spațiul public și compară filmele bazate pe astfel de opere cu cele bazate pe 
opere protejate prin drepturi de autor sau pe scenarii originale. 

Studiul combină datele din registre de informații online cuprinzătoare în materie de filme și cărți, 
completate cu informații colectate de Observatorul European al Audiovizualului. Analiza s-a bazat pe 
aproape 90 000 de filme lansate între anii 2000 și 2010. Această analiză arată că, deși doar o mică 
parte a filmelor publicate în Uniunea Europeană se bazează pe opere literare din domeniul public, când 
vine vorba despre cele mai populare filme, această proporție este mai mare decât cea privind filmele în 
general. 

Astfel, literatura care constituie o parte importantă a culturii și istoriei europene joacă, de asemenea, un 
rol important în furnizarea de materiale-sursă pentru divertismentul modern, de care se bucură milioane 
de telespectatori din Europa și dincolo de granițele acesteia. 

 

 

 

António CAMPINOS 

Director executiv EUIPO 
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SINTEZĂ 
Utilizarea derivată a conținutului aparținând domeniului public — Industria cinematografică 

 

Noile tehnologii digitale și modele de afaceri nu doar creează noi oportunități economice pentru firme, ci 
și posibilități de a spori beneficiile în favoarea publicului larg asociate unui acces îmbunătățit la 
cunoștințe și bunuri culturale. Multe dintre aceste oportunități se bazează pe transformarea creativă a 
conținutului existent și pe conceperea unor modalități de „livrare” mai bine adaptate publicului 
contemporan. Utilizarea cu titlu derivat a conținutului preexistent este condiționată de dispoziții în 
materie de drepturi de autor care reglementează modul în care autorii de conținut original și moștenitorii 
acestora sunt compensați de creatorii ulteriori. Reglementările privind drepturile de autor permit, de 
asemenea, utilizări care nu necesită o astfel de compensație sau permisiune, fie prin includerea unor 
excepții de la regulile generale privind protecția prin drepturi de autor, fie prin limitarea domeniului său 
de aplicare temporal. Domeniul public este un concept juridic care vizează îmbunătățirea beneficiilor 
sociale, permițând accesul nerestricționat și transformarea unor opere de creație anterioare. 

Totuși, teoria economică nu este concludentă în ceea ce privește predicțiile efectelor încadrării unei 
opere în domeniul public. Se presupune că, din cauza lipsei drepturilor sale exclusive asupra operei 
respective, statutul de domeniu public îi sporește utilizarea. Cu toate acestea, unii cercetători și 
reprezentanți ai sectorului evidențiază riscurile asociate schimbării statutului de protecție. O încadrare 
în domeniul public poate duce la lipsa de stimulente pentru conservarea operelor sau la dispariția 
acestora. Aceasta poate provoca o suprasolicitare substanțială, întrucât nu există o entitate interesată 
de păstrarea valorii unei opere, orice persoană având dreptul să o adapteze. Pe de altă parte, dacă nu 
există nicio șansă de împiedicare a concurenților să producă opere derivate pe baza aceluiași conținut 
original, producătorii se pot abține de la adaptarea domeniului public sau pot investi sume importante 
de bani în proiecte de adaptare. Lipsa datelor empirice cu privire la utilizarea derivată a conținutului 
preexistent face dificilă o verificare care să ateste care dintre aceste posibile scenarii teoretice este cel 
mai adecvat. Totuși, această problemă este esențială pentru evaluarea cadrului existent privind 
drepturile de autor și a propunerilor legislative care vizează adaptarea sa la noile circumstanțe 
economice. Dacă un domeniu public excesiv duce la dispariția sau subutilizarea operelor, sfera sa de 
aplicare ar trebui redusă. Dacă, totuși, acesta aduce noi oportunități firmelor și publicului larg fără a 
diminua stimulentele creatorilor, sfera sa de aplicare poate fi extinsă în beneficiul societății în ansamblu. 

Posibilele beneficii sau amenințări la adresa protecției drepturilor de autor și a statutului domeniului 
public pot fi evaluate doar pe baza unor date empirice. Cu toate acestea, datele empirice privind 
drepturile de autor sunt foarte greu de compilat. Majoritatea datelor necesare sunt dispersate și 
păstrate în regim privat. Noile registre online de informații privind conținutul creativ oferă totuși noi 
oportunități pentru cercetători. Deși sunt adesea limitate la anumite sectoare, acestea permit analize 
empirice care pot aduce contribuții mai utile la elaborarea politicilor. 

Pentru prezentul proiect au fost colectate date din registre de informații online cuprinzătoare în materie 
de filme și cărți: Internet Movie Database (IMDb) și Goodreads, completate cu informații privind intrările 
la cinematografele europene, colectate de Observatorul European al Audiovizualului. Pe baza acestor 
surse a fost întocmit setul de date pentru proiectul final, însumând 87 455 de filme unice, produse între 
2000 și 2010 și lansate în cel puțin un stat membru al Uniunii Europene. Pentru fiecare film din setul de 
date s-a stabilit dacă scenariul filmului a fost în întregime original, dacă s-a bazat pe un conținut 
preexistent încă protejat prin drepturi de autor sau pe un conținut preexistent aflat deja în domeniul 
public. 

Deși datele se limitează la industria cinematografică, obiectivul mai larg al prezentului raport este de a 
documenta fenomenul general reprezentat de utilizarea conținutului domeniului public ca bază pentru 
noi proiecte de creație. Din cauza limitărilor datelor colectate, care nu permit o analiză contrafactuală a 
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diferiților parametri ai protecției drepturilor de autor, analiza de față are, în mod inevitabil, un caracter 
static și descriptiv. Prin examinarea diferitelor aspecte ale utilizării derivate de produse aparținând 
domeniului public în industria cinematografică, este posibil să se verifice dacă anumite oportunități și 
amenințări asociate domeniului public în studiile anterioare sunt bine fundamentate. Cu toate acestea, 
raportul nu abordează problema legată de configurarea optimă a protecției prin drepturi de autor din 
perspectiva bunăstării sociale. 

Sectorul cinematografic are o mare importanță culturală și economică pentru cetățenii europeni. Există 
o multitudine de dovezi anecdotice cu privire la importanța adaptării conținutului preexistent nu numai 
pentru producătorii individuali, ci și pentru întregul sector în general. Dată fiind combinația unică a 
caracteristicilor sale, industria cinematografică depinde în mod deosebit de succesul obținut și este 
foarte riscantă. După cum se explică prin cercetările economice recente, o adaptare a unui conținut 
preexistent, testat deja pe piețe culturale diferite, dar înrudite, poate contribui la reducerea incertitudinii 
inerente sectorului. Există și alte motive „artistice” care fac din aceste adaptări o opțiune interesantă 
pentru producătorii de film. 

Deoarece conceptul de adaptare nu este definit în Convenția de la Berna, echipa de proiect s-a bazat 
pe principiile comune derivate din doctrina, legile și jurisprudența statelor membre ale UE și a Statelor 
Unite. Întrucât impresia și recunoașterea generală a similitudinii între operele originale și cele derivate 
de către nespecialiști reprezintă elemente recurente ale definirii adaptării în sursele consultate, 
încrederea în opinia a mii de utilizatori IMDb este un criteriu puternic și obiectiv pentru identificarea 
adaptărilor cinematografice în setul de date al proiectului. Informațiile biografice despre autorii 
conținutului preexistent prezentate pe site-urile IMDb și Goodreads, precum și legislațiile naționale 
privind drepturile de autor din țările producătoare de filme au constituit surse majore utilizate pentru a 
determina statutul de protecție al lucrărilor utilizate ca materiale de bază pentru adaptări. În pofida 
gradului substanțial de armonizare a termenului „protecție prin drepturi de autor” în ultimii ani, există 
încă diferențe la nivelul normelor care reglementează stabilirea datei de expirare a protecției prin 
drepturile de autor. Aceste diferențe au fost atent analizate și luate în considerare în faza de pregătire a 
datelor. 

Analiza datelor colectate pentru proiect a arătat că utilizarea conținutului aparținând domeniului 
public ca bază pentru adaptările cinematografice se ridică la aproximativ 2 % dintre filmele 
lansate în Uniunea Europeană. Folosirea acestui tip de conținut este, totuși, mai pronunțată în 
rândul celor mai populare filme, atingând 6 % la 100 din cele mai populare filme din 
cinematografele europene. 

În cei unsprezece ani studiați în analiză, adaptările cinematografice bazate pe domeniul public au 
fost vizionate în cinematografele europene de peste 330 de milioane de persoane, reprezentând 
aproape 4 % din audiența cinematografică generală. În același timp, prezența la adaptările 
cinematografice bazate pe conținut protejat prin drepturi de autor a reprezentat 35 % din totalul 
publicului cinematografic. 

O simplă comparație a publicului de film bazat pe conținut adaptat nu ține seama de impactul 
semnificativ al dimensiunii temporale asupra probabilității de adaptare a unui conținut preexistent. 
Începând cu al cincilea an de la prima publicare, se poate observa o scădere exponențială rapidă a 
valorii economice a conținutului creativ realizat în scopuri derivate. Probabilitatea ca o carte să fie 
folosită ca bază pentru o adaptare cinematografică după 12 ani de la prima publicare este deja 
cu 50 % mai mică decât în primii cinci ani de la prima publicare. Șansele de a adapta o carte la 
70 de ani de la prima publicare sunt cu 95 % mai mici decât în primii ani, în care aceasta este 
disponibilă în librării. Declinul valorii derivate a conținutului creativ afectează toate capodoperele 
creației umane, cu excepția capodoperelor celor mai importante. Drept urmare, o schimbare a 
statutului de protecție, care în majoritatea țărilor este stabilit în prezent la 70 de ani p.m.a., oricât 
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de importantă ar fi pentru unele lucrări de creație, nu este un punct de referință major de natură 
să afecteze deciziile de adaptare ale producătorilor de film în general. 

O comparație a apetitului cititorilor contemporani față de conținutul adaptat a arătat că operele literare 
adaptate deja în domeniul public atrag o atenție mult mai mare din partea cititorilor decât cele 
care sunt încă protejate de dreptul de autor. Cărțile adaptate aparținând domeniului publicului au, de 
asemenea, calificative mai bune pe site-ul Goodreads comparativ cu cele protejate de drepturi de autor, 
cu toate că diferențele în acest sens nu sunt la fel de mari. 

Deși majoritatea cărților au fost adaptate doar o singură dată pe parcursul perioadei de analiză, unele 
cărți din domeniu public au cunoscut adaptări mai frecvente. După cum era de așteptat, numărul 
mediu de adaptări cinematografice ale cărților din domeniul public cuprinse în setul de date a 
fost de 1,45, comparativ cu 1,04 pentru cărțile aflate încă sub protecția drepturilor de autor. 

O analiză a setului de date a demonstrat că posibilitatea utilizării aceluiași conținut de către alte 
persoane nu descurajează producătorii să investească sume substanțiale de bani în filme bazate 
pe un conținut aparținând domeniului public. Bugetul mediu al adaptărilor cinematografice bazate 
pe domeniul public, deși este mai mic decât cel destinat adaptărilor cinematografice bazate pe un 
conținut protejat prin drepturi de autor, este mai mare decât bugetul mediu al filmelor bazate pe un 
scenariu complet original. 

O analiză agregată a datelor de proiect a arătat că există producători de film care fac din conținutul 
aparținând domeniului public o parte substanțială a propunerii lor de valoare; studiourile 
cinematografice consacrate, bine-cunoscute, folosesc mai frecvent un conținut aparținând domeniului 
public decât media producătorilor de film din setul de date. 

Analiza datelor bugetare ale filmelor și a profilurilor producătorilor de film care utilizează un 
conținut aparținând domeniului public ca bază pentru adaptările lor cinematografice nu confirmă 
riscurile subexploatării sau supraexploatării acestui tip de conținut în scopuri derivate. 

Modelele econometrice confirmă existența unor beneficii private, atât din perspectiva numărului de 
spectatori, cât și a veniturilor înregistrate, din strategia de adaptare pentru toți producătorii care 
utilizează un conținut anterior protejat prin drepturi de autor ca bază pentru scenarii de film. Beneficii 
similare, din punctul de vedere al numărului de spectatori, ar putea fi confirmate pentru producătorii 
locali de film care adaptează conținut aparținând domeniului public. Cu toate acestea, analiza datelor 
nu a confirmat existența niciunei prime în ceea ce privește veniturile din încasări pentru producătorii 
care adaptează un conținut din domeniul public, nici a unei prime de participare pentru adaptarea de 
conținut din domeniul public pentru producătorii străini. 

O analiză econometrică a confirmat beneficiile private legate de posibilitatea de a testa popularitatea 
conținutului adaptat pe piețe diferite, dar apropiate. După cum s-a sugerat în literatura economică 
anterioară, adaptarea poate fi o strategie eficientă de reducere a incertitudinilor. Diferența în 
materie de rezultate dintre primele rezultate din adaptarea conținutului protejat prin drepturi de 
autor și conținutul din domeniul public poate sugera, totuși, existența unor beneficii private 
suplimentare asociate drepturilor exclusive de adaptare. Limitările datelor colectate pentru 
prezentul raport nu permit, însă, să se testeze dacă beneficiile private provenite din drepturi exclusive 
de adaptare prevalează asupra posibilei pierderi sociale asociate cu o varietate mai mică a conținutului 
adaptat. O evaluare completă a impactului general sub aspectul bunăstării sociale al diferitelor modele 
de drepturi de autor care reglementează drepturile derivate ar trebui să reprezinte, prin urmare, 
principalul domeniu pentru cercetări viitoare.   
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