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Kommissionen vil gerne takke Folketinget for dets udtalelse om forslaget til Europa
parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked (COM(2016) 593 
final) og forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for udøvelse af 
ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes 
onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og TV-programmer (COM(2016) 594 
final).

Med disse forslag har Kommissionen opfyldt strategien for det digitale indre markeds' 
målsætning om "at begrænse forskellene mellem de nationale ophavsretsregler og skabe 
mulighed for øget onlineadgang til værker for brugere i hele EU" og handlingsplanen for 
modernisering af EU's regler om ophavsret, der er beskrevet i meddelelsen "På vej mod en 
tidssvarende, mere europæisk ramme for ophavsret"1 2 fra december 2015.

Forslaget til direktiv om ophavsret i det digitale indre marked har til formål at tilpasse visse 
vigtige undtagelser til ophavsretten til det digitale og grænseoverskridende miljø, at forbedre 
licenspraksis og sikre en bredere adgang til indholdet, og at skabe en velfungerende 
markedsplads for ophavsret.

Formålet med den foreslåede forordning om radio- og TV-selskabers onlinetr ansmissioner 
og retransmissioner af radio- og TV-programmer er at lette clearing af rettigheder til 
grænseoverskridende onlinetr ansmission af radio- og TV-programmer og retransmissioner

1 КСЩ2015) 192 final.
2 KOM(2015) 626 final.



ved hjælp aflukkede netværk, og som følge heraf at fremme grænseoverskridende distribution 
af radio- og TV-programmer.

Kommissionen har med tilfredshed noteret sig Folketingels tilslutning til Kommissionens 
forslag om onlinetjene ster, der opbevarer og giver adgang til ophavsretligt beskyttet indhold, 
som uploades af deres brugere. Som svar på Folketingets bemærkninger og spørgsmål skal 
Kommissionen henvise til vedlagte bilag.

Kommissionens forslag er på nuværende tidspunkt i lovgivningsprocessen, som Europa
parlamentet og Rådet er inddraget i. Folketingets udtalelse er tilgåel Kommissionens 
repræsentanter i de igangværende forhandlinger med medlovgiverne, og den vil indgå i 
drøftelserne.

Kommissionen håber, at præciseringerne i bilaget besvarer de spørgsmål, Folketinget har 
rejst, og den ser frem til at fortsætte den politiske dialog.

Venlig hilsen

Frans Timmermans 
Førstenæstformand Næstformand
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BILAG

Kommissionen har følgende bemærkninger til spørgsmålene i Folketingets udtalelse:

- Om beskyttelse af digital anvendelse af pressepublikationer (artikel 11) i forslaget til 
direktiv om ophavsret i det digitale indre marked)

Med artikel 11 i forslaget til direktiv om ophavsret i det digitale indre marked indføres en ny 
beslægtet rettighed for udgivere afpressepublikationer. Formålet med denne nye rettighed er 
at sikre, at udgivernes (f'.eks. af aviser og tidsskrifter) organisatoriske og økonomiske bidrag 
anerkendes inden for rammerne af EU-retten.

Kommissionens forslag afňger fra andre lovgivningsinitiativer, der er gennemført i visse 
medlemsstater for at yde presseudgiverne beskyttelse. 1 Kommissionens forslag indrømmes 
udgiverne af pressepublikationer en eneret til digital reproduktion og tilrådighedsstillelse for 
almenheden af deres publikationer. Da de foreslåede rettigheder er af eksklusiv karakter, vil 
udgiverne få ret til at tillade eller forbyde reproduktion og tilrådighedsstillelse for 
offentligheden af deres publikationer og til at fastsætte betingelserne herfor, herunder om det 
skal ske vederlagsfrit eller mod betaling af licensafgifter.

For så vidt angår indvirkningerne på ytringsfriheden og den frie informationsstrøm på 
internettet vil indførelsen af denne nye beslægtede rettighed for udgivere af 
pressepublikationer skabe en ny kategori af rettighedshavere, men vil ikke medføre nogen 
ændringer i udstrækningen af den ophavsretlige besættelse. Dette fremgår navnlig af 
betragtning 34 i Kommissionens forslag.

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for udøvelse af 
ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV- 
selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer

I forslaget til forordning vil oprindelseslandsprincippet kun finde anvendelse på indrømmelse 
af licensrettigheder for visse præcist definerede transmissioner, der foretages af radio- og 
TV-stationer, dvs. onlinetransmissioner af radio- eller TV-programmer samtidig med eller i 
en nærmere bestemt periode efter deres udsendelse (online live-TV, cat ch-up-tjenest er 
kombineret med ekstr amat eriale). Princippet finder derfor ikke anvendelse på samtlige TV- 
selskabernes aktiviteter. Virkningen af det foreslåede tiltag er desuden begrænset til at 
fremme clearing af rettigheder for onlinetransmissioner, og vedrører ikke nogen 
lovgivningsmæssige spørgsmål. TV- og radiostationerne skal erhverve rettighederne for det 
land, hvor de er etableret, fra de relevante rettighedshavere (som for en station, der er 
etableret i Det Forenede Kongerige, kan være danske rettighedshavere, hvis de er indehavere 
af rettighederne for Det Forenede Kongerige). Det er efter Kommissionens opfattelse 
usandsynligt, at TV- og radiostationerne vil flytte deres hovedsæde af årsager, der er knyttet 
til meddelelse af licenser til ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder.
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Clearing af rettighederne i én medlemsstat vil desuden ikke afskære rettighedshavernes 
mulighed for at opnå et rimeligt vederlag. I artikel 2, stk. 2. i forslaget til forordning 
bestemmes det under anvendelse af oprindelseslandsprincippet, at der ved beregningen af de 
licensafgifter, som TV- og radiostationerne betaler til rettighedshaverne, skal lages højde for 
alle aspekter af de accessoriske onlinetjenester, herunder tjenesternes nærmere karakter, 
målgruppe og sprogversion. Denne bestemmelse er afgørende for at sikre, at 
rettighedshaverne modtager vederlag for adgang til og brug af accessoriske onlinetjenester, 
der finder sted i andre medlemsstater end den medlemsstat, hvor TV- eller radiostationen har 
sit hovedsæde.
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