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KODA repræsenterer mere end 32.000 komponister, tekstforfattere og 
musikforlag, og licenserer musikrettigheder til et meget stort antal 
danske musikbrugere. KODA har mere end 60.000 kunder. KODA har 
valgt at afgive høringssvar sammen med alle andre organisationer, som 
repræsenterer autorer og udøvende kunstnere. Dette bidrag, som angår 
multi-territorial licensering, skal anses som et supplement til dette fælles 
høringssvar. 
 
6. 
KODA har arbejdet intensivt med licensering gennem mange år, og 
KODA mener grundlæggende, at det er tvivlsomt, om der består en reel 
efterspørgsel efter paneuropæiske licenser. 
 
Det er KODA’s vurdering, at langt størstedelen af værkudnyttelsen på 
online-området vil være fokuseret på nationalt niveau i de næste mange 
år, og den efterspørgsel, som der vil være efter grænseoverskridende 
licenser, vil være global og ikke paneuropæisk. 
 
Der er et langt større behov for at skabe et bedre grundlag for co-
licensering af flere rettighedstyper end der er behov for en pan-
europæisk licenseringsmodel for enkelte rettighedskategorier. 
 
I relation til paneuropæiske licenseringsmodeller er det essentielt, at de 
ikke må underminere velfungerende nationale forvaltningsselskaber, og 
ikke må modvirke co-licensering mellem flere forskellige typer af 
rettighedshavere. Derfor må og skal sådanne modeller være af 
supplerende natur. 
 
KODA har gennem mange år på online-området deltaget i et samarbejde 
med andre nordiske forvaltningsselskaber samt forvaltningsselskaber i 
de baltiske lande, som har muliggjort udstedelse af regionale licenser, 
der dækker de nordiske og de baltiske lande.  



 

Dette samarbejde er formentligt det eneste, som har været 
velfungerende, og hovedårsagen hertil er, at det har været baseret på 
frivillighed. 
 
De musikbrugere, som har efterspurgt paneuropæiske licenser, har ikke 
gjort dette ud fra et behov – men ud fra et simpelt ønske om at betale 
mindre for rettighederne. Særligt er der grund til at være opmærksom 
på, at når pladeselskaber ønsker paneuropæiske licenser, så er det alene 
for at presse betalingen til autorer og musikforlag endnu længere ned. 
 
Pladeselskaberne forsøger i online-verdenen at gennemtvinge et 
delingsforhold på rettighedsindtægter, som er kendt fra salg af fysiske 
eksemplarer. Realiteten er, at online-musikmodeller fx abonnements-
ordninger har både erstattet radio og salg af fysiske eksemplarer - 
faktisk har abonnementsordninger formentligt større ligheder med radio 
end med salg af fysiske eksemplarer. Derfor bør der sikres autorer og 
musikforlæggere, at delingsforholdet i nye online-tjenester i forhold til 
pladeselskaberne afspejler en mellemting mellem det delingsforhold, 
som gælder for radio og det, som har været gældende for salg af fysiske 
eksemplarer og downloads. Enhver tanke om, at pladeselskaberne i den 
digitale verden skal have ret til at råde over musikværkerne, er urimelig 
og underminerende for den kulturelle diversitet. 
 
DG Konkurrence har udsendt en klagepunktsmeddelelse til CISAC og 
25 forskellige europæiske forvaltningsselskaber. Dette initiativ under-
minerer fuldstændigt mulighederne for en markedsmæssig tilpasning til 
de ændrede vilkår i online-verdenen. Det eneste resultat af dette initiativ 
er, at musikforlæggere og andre stærke grupperinger af rettighedshavere 
i stigende omfang trækker deres repertoire ud af forvaltningsselskaberne 
eller skaber en position, hvor de er i stand til at gøre det, hvis der måtte 
blive truffet en negativ afgørelse i sagen. Dette er ikke noget, der er 
fremmende for hverken forsyningssikkerheden i forhold til brugerne, 
størrelsen af de samlede transaktionsomkostninger eller etablering af 
paneuropæiske licenser. Det er vigtigt, at den samlede kommission, 
parlamentet og de enkelte medlemsstater tager ansvar for denne sag. Og 
hvis de regler, som har været gældende hidtil, fundamentalt skal ændres, 
bør beslutningerne herom træffes efter en demokratisk proces – og ikke 
af embedsmænd i DG Konkurrence. 
 
7. 
Såfremt der er en tilstrækkelig efterspørgsel efter multi-territoriale 
licenser, så vil disse blive udviklet af markedet selv. Inden for alle 
rettighedskategorier er der stærke velorganiserede rettighedshavere, som 
vil foranledige at sådanne licenser tilbydes. Derfor er det mest 
økonomisk efficiente at overlade udviklingen til markedet. 
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Såfremt der forsøges fremtvunget paneuropæiske løsninger vil det blot 
indebære en fragmentering af repertoire, som vil være til stor skade for 
hele det europæiske samfund. 
 
8. 
The long tail er en realitet på online-området, som den har været i 
mange år, når det gælder traditionel radio. Det er klart, at online 
teknologien giver mulighed for at nå markedet meget lettere – også for 
værker, som kun har en lille eller spredt efterspørgsel. Når det gælder 
smalt repertoire spiller forvaltningsselskaberne en helt unik rolle, fordi 
deres infrastruktur står til rådighed for alle rettighedshavere på ikke-
diskrimerende vilkår. Uanset hvor utidssvarende og rigid EU-
reguleringen  måtte være, så vil de meget populære værker altid blive 
licenseret, fordi der er en tilstrækkelig volumen til, at dette vil ske under 
hvilke som helst markedsbetingelser. Det samme kan man ikke sige om 
det smalle repertoire. Realiteten er, at den eneste garant for adgang til 
smalt repertoire i det lange løb vil være velfungerende forvaltnings-
selskaber. 
 
Det er mærkværdigt og uforståeligt, at det amerikanske ophavsrets-
system ofte ses som et forbillede for EU-Kommissionen. Realiteten er, 
at det amerikanske system har enorme transaktionsomkostninger, og 
autorer og udøvende kunstnere i realiteten tvinges til at overdrage deres 
rettigheder til producenter, fordi der ikke er effektive forvaltnings-
selskaber. 
 
De amerikanske forvaltningsselskaber på musikområdet leverer en 
dårlig service. Indtægtsniveauet er utilfredsstillende og administrations-
omkostningerne særdeles høje, især når det tages i betragtning, at de 
amerikanske forvaltningsselskaber helt har opgivet at indhente vederlag 
på områder, hvor det er besværligt og omkostningskrævende. 
 
Et kæmpeproblem for alle europæiske forvaltningsselskaber indenfor 
komponistområdet er indhentningen af vederlag for downloads og 
anden online-brug i USA. Realiteten er, at der i praksis ikke indhentes 
tilladelse til brug af musikværker, for alle europæiske musikautorer, 
som ikke har indgået en musikforlagskontrakt, og selvom der afsættes 
nogle vederlag til dækning af deres krav, så når disse i realiteten ikke 
frem til musikautorerne. Der opereres helt åbenlyst med såkaldt ”grey 
repertoire”, hvor der kun betales, hvis der fremsættes krav. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Niels Bak 
Direktør 
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