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Presă și informare
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VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und
Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH/Google LLC

Dispoziția din dreptul german care interzice motoarelor de căutare să utilizeze
„snippet-uri” (un text scurt sau un fragment de text) de presă fără autorizația
editorului nu este aplicabilă în lipsa unei notificări prealabile a Comisiei
În fapt, este vorba despre o reglementare referitoare la un serviciu al societății informaționale și
deci despre „o reglementare tehnică” al cărei proiect trebuie să facă obiectul unei notificări a
Comisiei
VG Media, o societate germană de gestiune colectivă a drepturilor de autor, a formulat la
Landgericht Berlin (Tribunalul Regional din Berlin, Germania) o acțiune în despăgubire împotriva
Google pentru încălcarea drepturilor conexe drepturilor de autor ale mai multora dintre aderenții
săi, editori de presă. Aceasta susține că Google a utilizat, de la 1 august 2013, pe motorul său de
căutare și pe situl de informații automatizat, „Google Actualități”, „snippet-uri” de presă (texte
scurte sau fragmente din texte de presă, după caz, însoțite de imagini), care provin de la membrii
săi, fără a plăti în schimb vreo remunerație.
Landgericht Berlin are dubii în ceea ce privește posibilitatea ca VG Media să se prevaleze, față de
Google, de dispoziția din dreptul german relevantă care a intrat în vigoare la 1 august 2013
și care vizează să protejeze editorii de presă.
Această dispoziție interzice numai operatorilor comerciali de motoare de căutare (și
furnizorilor comerciali de servicii care editează în mod similar conținuturi) să pună la dispoziția
publicului, integral sau parțial, publicații de presă, cu excepția unor cuvinte individuale și a
unor scurte fragmente de text.
Landgericht Berlin dorește să afle dacă o astfel de dispoziție constituie o „reglementare
tehnică”, în sensul Directivei 98/34 de stabilire a standardelor și reglementărilor tehnice1,
care ar fi trebuit să facă obiectul unei notificări prealabile a Comisiei pentru a putea fi
invocată împotriva particularilor.
Prin hotărârea pronunțată în această zi, Curtea de Justiție răspunde afirmativ.
O dispoziție precum cea în discuție constituie o reglementare referitoare la serviciile societății
informaționale și deci o „reglementare tehnică”.
În fapt, ea vizează în mod specific serviciile în discuție, întrucât reiese că obiectul său principal și
finalitatea sa erau protejarea editorilor de presă împotriva atingerilor aduse dreptului de autor prin
motoarele de căutare online. În acest cadru, se pare că s-a considerat că este necesară o
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Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru
furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății
informaționale (JO 1998, L 204, p. 37, Ediție specială, 13/vol. 23, p. 207), astfel cum a fost modificată prin Directiva
98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iulie 1998 (JO 1998, L 217, p. 18, Ediție specială, 13/vol. 23,
p. 282). Această directivă a fost abrogată prin Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9
septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor
privind serviciile societății informaționale (JO 2015, L 241, p. 1), care a intrat în vigoare la 7 octombrie 2015, adică
ulterior faptelor în discuție în litigiul principal.
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protecție doar împotriva unor atingeri sistematice aduse operelor editorilor online, săvârșite de
furnizorii de servicii ale societății informaționale.
Întrucât o astfel de reglementare vizează în mod special serviciile societății informaționale,
proiectul reglementării tehnice trebuie să facă obiectul unei notificări prealabile a Comisiei.
În lipsa acesteia, un particular poate invoca inaplicabilitatea sa.
MENȚIUNE: Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care
sunt sesizate, să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui
act al Uniunii. Curtea nu soluționează litigiul național. Este de competența instanței naționale să soluționeze
cauza conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe
naționale care sunt sesizate cu o problemă similară.
Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curții de Justiție.
Textul integral al hotărârii se publică pe site-ul CURIA în ziua pronunțării.
Persoana de contact pentru presă: Corina-Gabriela Socoliuc  (+352) 4303 4293
Imagini de la pronunțarea hotărârii sunt disponibile pe „Europe by Satellite”  (+32) 2 2964106

www.curia.europa.eu

