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ORIGINAL
EUROPA-KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 10. februar 2011
sj.a(201 l)167489

TlL PRESIDENTEN FOR DEN EUROPEISKE UNIONS DOMSTOL
OG DENNES MEDLEMMER

SKRIFTLIGT INDL^G

indgivet i henhold til artikel 23, stk. 2, i Protokollen vedr0rende statutten for Den
Europaeiske Unions Domstol af

EUROPA-KOMMISSIONEN

ved Julie SAMNADDA og Hans Christian ST0VLB^K, Kommissionens Juridiske
Tjeneste, som befuldmaegtigede, med valgt adresse i Luxembourg hos Antonio ARESU,
ligeledes Kommissionens Juridiske Tjeneste, Bâtiment BECH, L-2721 Luxembourg,

i sag C-510/10

DR og T V2 Danmark A/S

mod

NBC

i en sag forelagt af 0stre Landsret om fortolkning af artikel 5, stk. 2, litra d), i Direktiv
2001/29.

Ref. Ares(2011)156476 - 11/02/2011



Kommissionen skal hermed afgive folgende indlaeg:

1. FAKTISKE OMST^ENDIGHEDER OG DE PREJUDICIELLE SPORGSMÂL

L Sagen drejer sig om en tvist mellem pâ den ene side radio og

fjernsynsforetagenderne, DR og TV2 Danmark, og pâ den anden side NCB (Nordisk

Copyright Bureau), der er et copyrightselskab, som administrerer rettighederne til

indspilning og kopiering af musik. Tvisten drejer sig om, hvorvidt efemere

optagelser, som foretages af eksterne, selvstaendigt virkende tv-produktionsselskaber,

er omfattet af undtagelsen i artikel 5, stk. l, litra d), i Direktiv 2001/29, när

optagelserne er bestilt af DR eller TV2 hos de pâgaeldende tv-produktionsselskaber.

2. Ved kendelse af 18. Oktober 2010 har 0stre Landsret besluttet at forelaegge

Domstolen folgende préjudicielle sp0rgsmal:

Spergsmâl l

Skal udtrykkene "ved hjœlp af egne midier" i direktiv 2001/29/EF artikel 5, stk l,
litra d, og "pa radio- og jjernsynsfortagendes vegne og under dette foretagendes
ansvar" i somme direktivs betragtning 41 fortolkes i henhold til national ret eller
fœllesskabsretten?

Spergsmal 2

Skal det, som for eksempel i den danske, engelske ogfranske sprogversion af direktiv
2001/29/EF artikel 5, stk. 2, litra d, lœgges til grund, at ordlyden af bestemmelsen er
"pä radio- og Jjernsynsforetagendets vegne og under dette foretagendes ansvar",
eller skal det lœgges til grund, som for eksempel i den tyske sprogversion, at
ordlyden af bestemmelsen er "pä radio- og Jjernsynsforetagendets vegne eller under
dette foretagendes ansvar?"

Spergsmal 3

Under forudsœtning af, at de i sp0rgsmäl l anforte udtryk skal fortolkes i henhold til
fœllesskabsretten sporges: Hvilke kriterier skal den nationale domstol lœgge til
grund ved den konkrete vurdering af, om en optagelse foretaget af tredjemand
(herefter kaldet: "Producenten") til brug for et radio- og Jjernsynsforetagendes
udsendelser er foretaget "ved hjœlp af egne midier", herunder "pä radio- og
Jjernsynsforetagendets vegne [og/eller] under dette foretagendes ansvar", säledes at
optagelsen er omfattet afden i artikel 5, stk 2, litra d, hjemlede undtagelse?

Der onskes ved besvarelsen af dette sp0rgsmäl 3 sœrligt svar pâ folgende
sporgsmäl:



a) Skal begrebet "egne midier" i artikel 5, stk. 2, litra d, i direktiv 2001/29/EFforstas
sàledes, at en optagelse foretaget af Producenten til brug for et radio- og
jfjernsynsforetagendes udsendelser alene er omfattet af den ved artikel 5, stk. 2,
litra d hjemlede undtagelse, safremt radio- og Jjernsynsforetagendet overfor
tredjemand hœfier for Producentens handlinger og undladelser relateret til
optagelsen, som om radio- og Jjernsynsforetagendet selv havde foretaget disse
handlinger og undtagelser?

b)Er betingelsen om, at optagelsen skal foretages pa "radio- og
jjernsynsforetagendets vegne [og/eller] under dettes ansvar", opfyldt, sâfremt et
radio- og Jjernsynsforetagende har bestilt Producenten til at fortage optagelsen
med det formal, at det pagœldende radio- og jjernsynsforetagende kan udsende
den pagœldende optagelse, og under forudsœtning af, at det pagœldende radio- og
jjernsynsforetagende har ret til at udsende den pagœldende optagelse?

Det onskes oplyst, om, i bekrœftende fald med hvilken vœgt, folgende forhold kan
eller skal tillœgges betydning ved besvarelsen afsporgsmal 3b):

L Om det er radio- og Jjernsynsforetagendet eller Producenten, der i
henhold til disse parters affale har den sidste og afgorende
kunstneriske/redaktionelle beslutning vedrorende det bestilte programs
indhold.

ii. Om radio- og Jjernsynsforetagendet overfor tredjemand hœfter for
Producentens forpligtelser relateret til optagelsen, som om radio- og
Jjernsynsforetagendet selv havde foretaget disse handlinger og
undladelser.

in. Om Producenten i henhold til aftalen med radio- ogßernsynsforetagendet
er kontraktuelt forpligtet til at levere det pagœldende program til radio- og
Jjernsynsforetagendet til en besternt pris og inden for denne pris er
forpligtet til at afliolde alle de udgifter, der matte vœre forbundet med
optagelsen.

iv. Om det er radio- og Jjernsynsforetagendet eller Producenten, de har
ansvar et for den pagœldende optagelse overfor tredjemand.

c)Er betingelsen om, at optagelsen skal foretages "pa radio- og
jjernsynsforetagendets vegne [og/eller] under dettes ansvar", opfyldt, safremt et
radio- ogfjernsynsforetagende har bestilt Producenten til at for étage optagelsen
med det formal, at det pagœldende radio- og jjernsynsforetagende kan udsende
den pagœldende optagelse, og under forudsœtning af, at det pagœldende radio- og
jjernsynsforetagende har ret til at udsende den pagœldende optagelse, safremt
Producenten i aftale med radio- og Jjernsynsforetagendet vedrorende optagelsen
har pätaget sig det 0konomiske ogjuridiske ansvar for (i) afttoldelse afsamtlige
de med optagelsen forbundne udgifter mod betaling af et forud fastsat belob (ii)
ansvaret for kob af rettigheder, samt (Hi) ansvaret for uforudsete forhold,
herunder forsinkelse afoptagelsen og misligholdelsesansvar, men uden at radio-
og Jjernsynsforetagendet overfor tredjemand hœfter for Producentens forpligtelser



relateret til optagelsen, som om radio- og fiernsywforelagendet selv havde
foretaget disse handlinger og undladelser?

3. Forelaeggelseskendelsen synes alene at indeholde en summarisk beskrivelse af sagens

faktum og af tvisten mellem sagens parter. Det fremgar af forelaeggelseskendelsen, at

DR og TV2's anvendelse af eksterne, selvstaendigt virkende tv-produktionsselskaber

har accentueret en aeldre tvist mellem parterne om, hvorvidt en undtagelse for

efemere optagelser, der feiger af Berner-konventionen af 1948, ogsâ omfatter

optagelser, som foretages af eksterne, selvstaendigt virkende tv-produktionsselskaber

i situationer, hvor de pagaeldende optagelser er bestilt af DR eller af TV2 hos tv-

produktionsselskaberne til forstegangs-udsendelse pâ DR eller TV2 Danmark.

4. Det fremgâr ligeledes af forelaeggelseskendelsen, at sags0gte i sagen ved den

nationale domstol, NCB, er et nordisk-baltisk selskab, der i samarbejde med

tilsvarende copyrightselskaber verden over administrerer rettighederne til indspilning

og kopiering af musik pâ cd, dvd, film, video, internettet m.v., dvs. de sâkaldte

mekaniske rettigheder for komponister, sangskrivere og musikforlag. Disse

copyrightselskaber administrerer rettighederne for indehaverne og opkraever afgifter

for udnyttelse af rettighederne. Sagen indebaerer derfor formentlig et sp0rgsmâl om

betaling til ophavsmaend, dvs. komponister, sangskrivere og musikudgivere, for

udnyttelse af rettigheder til musikvaerker i forbindelse med reproduktionshandlinger

afvaerkeme.

5. Det ma endvidere antages, at tvisten mellem radio- og fjernsynsforetagenderne pâ

den ene side og copyrightselskaberne pâ den anden side, der handler pâ vegne af

skaberne af musikvaerkerne, angar musikvaerker, som indgâr som en del af selve tv-

optagelserne.

6. Musikvaerkerne, for hvilke der krasves betaling, kan derfor formentlig afhaengig af

den pagaeldende optagelse udg0re den primaere del af optagelsen, en tilfaeldig del

eller mâske blot udg0re baggrund for optagelsen. Det fremgâr ikke klart af

forelaeggelseskendelsen, om der sondres mellem de forskellige situationer, men det

ma formentlig antages, at rettighedshaverne 0nsker betaling i alle de naevnte tilfaelde.



7. I den forbindelse bemaerkes3 at radio- og fjernsynsforetagenderne og de eksterne

selvstaendigt virkende tv-produktionsselskaber, formentlig er indehavere af

rettighederne til den faerdige optagelse. Beskaffenheden og omfanget af rettighederne

til den endelige optagelse, vil afhaenge af kontraktforholdet mellem radio- og

fjernsynsforetagenderne og tv-produktionsselskaberne. Nar en dokumentär eller en

film optages pâ vegne af radio- og fjernsynsforetagenderne, vil enten disse eller

produktionsselskaberne vaere indehavere af rettighederne som filmproducent og i sa

fald indramme den anden part en licenseret til at anvende vaerket. Nâr det drejer sig

om musikvaerker, som synes at vaere kernen i tvisten, udg0r disse alêne en del af

rettighederne til den endelige optagelse.

2. GENERELLE BEM^RKNINGER

8. Efter Kommissionens opfattelse ber0rer den konkrete sag en bredere problemstilling

om opdeling eller "fragmentering" af hândhaevelsen af forskellige ophavsrettigheder

(kommunikationsrettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelser og

rettigheder til reproduktion). Sammenslutninger, der forester opkraevning af betaling

for rettighederne, handler enten pâ egen hand eller pâ vegne af rettighedsindehavere.

Sâdanne Sammenslutninger har mulighed for at stille krav om betaling for

handlinger, der ber0rer rettighederne, ogsâ i tilfaelde, hvor det retligt set er usikkert,

om handlingerne falder ind under en relevant undtagelse, som tilfaeldet er i den

foreliggende sag. Hvis reproduktionshandlingerne er omfattet af en undtagelse, kan

der ikke kraeves betaling for udnyttelsen, ligesom der kan vaere sp0rgsmal om,

hvorvidt der allerede er betalt for udnyttelse af de samme rettigheder.

9. I forbindelse med filmproduktion, hvad enten Produktionen er udliciteret eller ej, vil

det kraeve en licens at inkludere musik i filmvaerket, som omfatter efterf01gende

former for udnyttelse af vaerket, f.eks. til udsendelse pâ TV. Mange radio- og

fjernsynsforetagender forhandler sâdanne licens-rettigheder samlet en gang om âret

og opnâr rettigheder til at benytte ethvert musikstykke i film eller til TV-udsendelser.

10. Kommissionen er sâledes bekendt med, at konkurrerende licensgivere, som er

indehavere af forskellige rettigheder til vaerkerne, i stigende grad stiller krav om



betaling for udnyttelse af enerettigheder, selvom der allerede er betalt for udnyttelse

af rettighederne i andre sammenhaenge (sâkaldt "double dibbing").

11. Det er Kommissionens erfaring, med hensyn til hândhaevelse af rettigheder i

forbindelse med musikvaerker, at opdelingen af ophavsrettigheder i enkeltdele og

hândhaevelse heraf, kan hâve en negativ indflydelse pâ funktionen af det indre

marked for musikbaserede ydelser.

12. I den konkrete sag, der angâr musikvaerker, er radio- og fjernsynsforetagenderne

indehaver af en licens, der daekker radio- eller tv-udsendelsen? dvs. videregivelse til

offentligheden af musikvaerket. Der er normalt ikke noget krav om, at radio- og

fjernsynsforetagenderne skal vaere indehavere af yderligere licensrettigheder med

hensyn til reproduktionshandlinger, som vedrarer en del af selve radio- eller tv-

udsendelsen. Det gaelder saerligt i tilfaelde, hvor reproduktionen angâr handlinger,

som er omfattet af en undtagelse til eneretten.

13. Uden herved at tage stilling til tvisten i den konkrete sag, er det Kommissionens

generelle holdning, at "double dibbing" b0r begraenses, i det omfang det indenfor de

eksisterende retlige rammer er muligt. Det forhold, at der er indf0rt en undtagelse i

faellesskabsretten og i relevante internationale konventioner, som f.eks. Berner-

konventionen, viser, at faellesskaberne, i tilfaelde af efemere reproduktionshandlinger

udf0rt af radio- og fjernsynsforetagender for at muligg0re transmission af et vaerk,

0nsker at sikre, at visse brugere - i dette tilfaelde radio- og fjernsynsforetagender -

kan udf0re besternte reproduktionshandlinger under saerlige omstaendigheder og med

specifikke formal, uden at der er behov for en licensret hertil. Sâfremt

reproduktionshandlingen er omfattet af en undtagelse, kan der sâledes ikke kraeves

betaling for reproduktionshandlingen.

14. Det er vigtigt at understrege, at tvisten ikke angâr andre af ophavsmandens

rettigheder, f.eks. ophavsmandens enerettigheder til offentligg0relse af vaerket.

Eneretten til at tillade eller forbyde overf0ring til almenheden f01ger af artikel 3, stk.

l, i Direktiv 2001/29. Denne eneret har betydning ved overf0ring af et musikvaerk,

uanset om det udg0r en del af en tv-udsendelse eller pâ anden made. NCB, der

forestar opkraevning af betaling for udnyttelse af rettighederne, har tilsyneladende



ikke mandat til at hândhaeve de enerettigheder til overf0ring til almenheden, som

tilkommer ophavsmaend if01ge artikel 3 i Direktivet. For sa vidt angâr eneretten til

overf0ring af vaerker til almenheden bemaerkes, at der ikke eksisterer en undtagelse,

der svarer til undtagelsen i Direktivets artikel 5, stk. 2, litra d)1.

3. RŒLLESKABSRETTEN

15. Artikel 5, stk. 2, litra d)5 i direktiv 2001/29 er en af de fakultative undtagelser fra

eneretten til reproduktion, der if01ge artikel 2 i direktivet, gaelder for alle kategorier

af rettighedshavere. Artikel 5, stk. 25 litra d), fastsaetter, at:

"Efemere optagelser af vœrker foretaget af radio- og fiernsynsforetagender ved
hjœlp af egne midier og til egne udsendelser; bevarelse af sädanne optagelser i
officielle arkiver kan tillades, när der er tale om optagelser af exceptionel
dokumentarisk karakter ".

16. Artikel 5, stk. 5, praeciserer betingelserne for anvendelse af undtagelserne i artikel 5,

stk. 1:

"Undtagelser og indskrœnkninger efter stk. ly 2, 3 og 4 ma kun amendes i visse
specielle tilfœlde, der ikke strider mod den normale udnyttelse afvœrket eller andre
frembringelser og ikke indebœrer urimelig skade for rettighedshaverens legitime
interesser. "

17. I betragtning 41 til Direktivet, der vedrerer bestemmelsen i Artikel 5, stk. 2, litra d),

anf0res:

"Nar undtagelsen eller indskrœnkningen gœlder efemere optagelser foretaget af
radio- og jjernsynsforetagender, antages radio- og jjernsynsforetagendets egne
midier at omfatte midier tilhorende en person, der handler pa radio- og
jjernsynsforetagendets vegne og under dette foretagendes ansvar. "

18. I betragtning 6 til Direktivet omtales behovet for harmonisering:

"Hvis der ikke sker en harmonisering pà fœllesskabsniveau, vil de
lovgivningsinitiativer, der allerede er taget i en rœkke medlemsstater som svar pä
den teknologiske udvikling, kunne medfore betydelige forskelle i beskyttelsesniveauet
og dermed hindre denfrie bevœgelighed for varer og tjenester, der indeholder eller

1 Medlemsstaterne har mulighed for at indfore en undtagelse til eneretten til reproduktionshandlinger og
retten til overf0ring til almenheden, jf. artikel 5, stk. 3, litra i), der vedr0rer tilfaeldig medtagelse af et
vaerk eller en anden frembringelse i andet materiale.



er baseretpä intellektuelle ejendomsrettigheder, hvilket vilfore til en ny opdeling af
det indre marked og lovgivningsmœssig inkonsekvens. F0lgerne af en sädan
lovgivningsmœssig forskel og wished vil fa storre betydning i takt med
videreudviklingen af informationssamfundet, der allerede har betydet en kraftig
forogelse af den grœnseoverskridende udnyttelse af intellectuel ejendomsret. Denne
udvikling vil og bor styrkes yderligere. Betydelig lovgivningsmœssig forskel og
uvished med hensyn til beskyttelsesniveauet kan hindre stordriftsfordele for nye
vor er og tjenester, der indeholder ophavsrettigheder og beslœgtede rettigheder".

19. Betragtning 21 indeholder en beskrivelse af handlinger omfattet af

reproduktionsretten:

"Dette direktiv definerer de handlinger, der er omfattet af reproduktionsretten hvad
angär de forskellige rettighedshavere. Definitionen bor vœre i overensstemmelse
med gœldende fœllesskabsret. Det er nodvendigt med en bred definition af disse
handlinger for at sikre retssikkerhed i det indre marked. "

20. Artikel 5, stk. 2, litra d) skal fortolkes i lyset af betragtningerne. I sin begrundelse til

den faelles holdning (EFT C 344/1) anf0rte Râdet, at artikel 5, stk. 2, litra d), var

medtaget i Kommissionens aendrede forslag pâ grundlag af et aendringsforslag fra

Europaparlamente!. Den faelles holdning praeciserede begrebet "ved hjaelp af egne

midier" med det formal at give medlemsstaterne tilstraekkelig fleksibilitet til at

tilpasse deres lovgivning til aendringer i markedet. Râdets begrundelse for den faelles

holdning udg0r et fortolkningsbidrag til den endelige retsakt.

4. INTERNATIONAL RET

21. I henhold til artikel 9, stk. l, i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle

ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen2), fremgar:

"Medlemmerne skal efterkomme artikel 1 til 21 i Berner-konventionen (1971) og
tillœggetdertil..."

22. Artikel 11 bis (3) i Berner-konventionen fastsaetter f01gende:

"In the absence of any contrary stipulation, permission granted in accordance with
paragraph 1 of this Article shall not imply permission to record, by means of
instruments recording sounds or images, the work broadcast. It shall, however, be a

Bilag le til Marakkech-overenskomsten om oprettelse af verdenshandelsorganisationen, som blev
godkendt ved Râdets afgorelse 94/80/EC af 22. december 1994 om indgâelse pâ vegne af det
Europaeiske Faellesskab for sa vidt angâr anliggender under dets kompetence, af de aftaler, der blev
indgâet under Uruguay-rundens multilaterale forhandlinger (1986-1994) (EFT 1994 L 336, Cl).



matter for legislation in the countries of the Union to determine the regulations for
ephemeral recordings made by a broadcasting organization by means of its own
facilities and used for its own broadcasts. The preservation of these recordings in
official archives may, on the ground of their exceptional documentary character, be
authorized by such legislation. "

23. Selvom artikel 11 bis (1) og (2) refererer til ophavsmaends ret til at overf0re et vaerk

til almenheden refererer undtagelsen i artikel 11 bis (3), som giver de kontraherende

partier i Berner-konventionen adgang til at fastsaette en undtagelse for visse

handlinger, til "optagelse" dvs. reproduktioner af vaerket (hvad enten reproduktionen

indgâr i et program eller ej, og er beregnet til at blive anvendt til udsendelse).

5. RETLIGE BEM^RKNINGER

5.1. Indledning

24. Det bemaerkes indledningsvis, at sâfremt Faellesskabsretten ikke indeholder en

udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes nationale lovgivning med henblik pâ

fastsaettelse af betydningen af raekkevidden af faellesskabsbestemmelser, som det er

tilfaeldet med artikel 5, stk. 2, litra d) i direktiv 2001/29, skaï sâdanne bestemmelser

fortolkes selvstaendigt og ensartet i hele faellessakbet, jf. blandt andet sag C-245/00,

Sena, praemis 23 og sag C-306/05, SGAE, praemis 31.

25. Disse betragtninger er af saerlig betydning for fortolkningen af artikel 5, stk. 2, litra

d), i Direktive! set i lyset af ordlyden af betragtning 6 (der vedrerer n0dvendigheden

af at undgâ lovgivningsmaessig inkonsekvens blandt medlemsstaterne) og betragtning

21 (der vedr0rer omfanget af retten til reproduktion) og isaer betragtning 41 til

Direktivet.

26. Det bemaerkes yderligere, at denne sag vedr0rer en undtagelse fra ophavsmandens

enerettigheder. Det f01ger af Domstolens praksis, f.eks. sag C-5/08, Infopaq, praemis

57 til 59, at bestemmelser i et direktiv, der udg0r undtagelser fra et almindeligt

princip i samme direktiv efter retspraksis skal fortolkes indskraenkende (sag C-

476/01, Kapper, praemis 72 og sag C-36/05, Kommissionen mod Spanien, praemis

31).
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27. Dette princip gaelder ogsâ for undtagelsen i artikel 5, stk. 2, litra d), i Direktivet, der

er en undtagelse fra det generelle princip i Direktivet, nemlig kravet om tilladelse fra

rettighedshaveren til enhver reproduktionshandling af et beskyttet vaerk.

28. Dette gaelder saerligt i betragtning af, at undtagelsen i artikel 5, stk. 1, litra d), skaï

fortolkes i lyset af artikel 5, stk. 5, som fastslâr, at undtagelser og indskraenkninger

efter bl.a. artikel 5, stk. 1, kun ma anvendes i visse specielle tilfaelde, der ikke strider

imod den normale udnyttelse af vaerket eller andre frembringelser og ikke indebaerer

urimelige skader for rettighedsindehaverens légitime intéresser.

29. I overensstemmelse med betragtning 4, 6 og 21 i praeamblen til Direktivet skaï

betingelsen for anvendelse af artikel 5, stk. 1, ogsâ fortolkes i lyset af behovet for

retssikkerhed for ophavsmaend med hensyn til beskyttelse af deres vaerker.

30. Samtidig ma det fremhaeves, at ogsâ brugere af rettighederne, f.eks. radio- og

fjernsynsforetagender, pâ samme mâde har brug for retssikkerhed med hensyn til

anvendelse af en undtagelse fra eneretten. En kraenkelse af enerettighederne kan

sâledes indebaere en risiko for radio- og fjernsynsforetagender pâ samme mâde som

for enhver anden bruger. Sâfremt der mangier klarhed om raekkevidden af

undtagelsen i artikel 5, stk. 1, litra d), som en bruger, f.eks. et radio- og

fjernsynsforetagende, kan pâberâbe sig, kan det vanskeligg0re brugernes mulighed

for at forsvare sig mod urimelige krav. Det samme er tilfaeldet, sâfremt omfanget af

en enerettighed afgraenses pâ en sâdan mâde, at brugernes, f.eks. radio- og

fjernsynsforetagenders, légitime aktiviteter vanskeligg0res. Det gaelder saerligt i den

foreliggende situation, hvor de musikalske vaerker, der indgâr i det faerdige program,

udg0r en del af det samlede vaerk, over hvilket andre - herunder radio- og

fjernsynsforetagender og tv-produktionsselskaberne - ogsâ har rettigheder.

31. Endelig bemaerkes, at selvom undtagelsen i artikel 5, stk. 2, litra d) vedr0rer allé

kategorier af rettighedsindehavere fastlagt i artikel 2, herunder radio- og

fjernsynsforetagender og tv-produktionsselskaber, drejer tvisten i den konkrete sag

sig alêne om ophavsmaend. Kommissionens bemaerkninger i det folgende vil derfor

vedrere anvendelsen af undtagelsen i relation til ophavsmaend. Det b0r imidlertid

erindres, at artikel 5, stk. 2, litra d), fortolkes pâ en mâde, der giver mening i praksis,
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idet andre, som f.eks. radio- og fjernsynsforetagender og tv-produktionsselskaberne,

ogsâ kan have rettigheder over musikvaerker i endelige tv-produktioner, der ligeledes

kan vaere omfattet af anvendelsesomrâdet for undtagelsen.

5.2. Svar pâ de af 0stre Landsret stillede spergsmal

5.2.1. Sp0rgsmäl l

Skal udtrykkene "ved hjœlp afegne midier" i direktiv 2001/29/EF artikel 5, stk litra
d, og "pa radio- ogjjernsynsfortagendes vegne og under dette foretagendes ansvar"
i somme direktivs betragtning 41 fortolkes i henhold til national ret eller
fœllesskabsretten ?

32. Hverken udtrykket "efemere optagelser" eller "ved hjaelp afegne midier" er defineret

i Direktivet. Under disse omstaendigheder, skal begreberne defmeres under hensyn til

ordlyden af artikel 5, stk. 2, litra d), i Direktivet og den sammenhaeng, som

bestemmelsen indgâr i samt i lyset af de overordnede mal for Direktivet og under

hensyn til international ret (jf. i denne retning, C-306/05, SGAE, praemis 34 og 35 og

den deri naevnte retspraksis).

33. Undtagelsen i artikel 5, stk. 2, litra d), i Direktivet h0rer til blandt de fakultative

undtagelser. Medlemsstaterne kan fritage visse optagelser foretaget af radio- og

fjernsynsforetagender fra eneretten til reproduktion, men er ikke forpligtet til at g0re

det.

34. Artikel 5, stk. 2, litra d), i Direktivet gennemf0rer artikel 11 bis (3) i Berner-

konventionen, der ligeledes indeholder en henvisning til "egne hjaelpemidler".

Artikel 5, stk. 2, litra d), i Direktivet b0r fortolkes i lyset af EU's internationale

forpligtelser (jf. bl.a., sag C 341/95 Bettati, praemis 20 og den deri naevnte

retspraksis).

35. I Dreier/Hugenholtz kommentar3 anf0res kortfattet:

"the provision intends to facilitate the internal organisation and the mission of
broadcasting organisations"

Bechthold, in Dreier/Hugenholtz, Concise Copyright, Information Society Directive, art. 5, note 3(g).
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36. Berner-konventionens artikel 11 bis (3), fortolkes saledes, at radio- og

fjernsynsforetagender kan foretage optagelser og bruge det optagede materiale med

henblik pâ at gennemf0re en udsendelse, herunder en udskudt udsendelse eller en

genudsendelse. Denne opfattelse taler for en teleologisk fortolkning, der indebaerer,

at radio- og fjernsynsforetagender kan foretage efemere optagelser enten selv eller

via underleverand0rer, i det omfang disse reproduktioner er n0dvendige for at

gennemf0re en udsendelse ("broadcast") eller overf0ring af de reproducerede vaerker.

37. Dette indebaerer, at artikel 5, stk. 1, litra d), ma forstâs saledes, at formâlet med

undtagelsen er at omfatte reproduktioner, der g0r det muligt eller lettere at

gennemf0re en transmission af det vaerk, der skal udsendes til almenheden.

Formuleringen af betragtning 41, der henviser til "egne midier", som ogsâ omfatter

en person, der handler pâ fjernsynsforetagendes vegne, bekraefter, at artikel 5, stk. 2,

litra d), i Direktive! ogsâ vedr0rer reproduktioner, der udf0res i forbindelse med en

udsendelse, der transmitteres over afstand fra et andet sted og med transmissions-

udstyr, som anvendes af radio- og fjernsynsforetagendet eller pâ dets vegne.

38. Formâlet med undtagelsen i artikel 5, stk. 1, litra d), var, som det fremgâr af

betragtning 41 til Direktivet, at inkludere de situationer, hvor programme! produceres

af en tredjemand pâ vegne af et radio- og fjernsynsforetagende.

39. Det fremgar ikke klart af forelaeggelseskendelsen, om 0stre Landsret henviser til en

faktuel situation, hvor tv-produktionsselskabet transmitterer eller overdrager vaerket

til radio- og fjernsynsforetagendet, som denne normalt if01ge de kontraktlige forhold

er forpligtiget til. Sâfremt landsretten henviser til denne situation, vil den bestâ af to

faser. For det f0rste, den efemere optagelse foretaget af tredjemand, og for det andet

den begraensede form for transmission eller overdragelse, der finder sted mellem

radio- og fjernsynsforetagendet og tv-produktionsselskabet, der handler pâ dets

vegne. Den f0rste handling falder belt klart inden for rammerne af undtagelsen i

artikel 5, stk. 1, litra d), og den anden handling er blot en underordnet handling til

den f0rste. Begge typer af handlinger synes at vaere omfattet af anvendelsesomradet

for undtagelsen, da der ikke er tale om "udnyttelse" af vaerket. Den begraensede

transmission af vaerket fra tv-produktionsselskabet til radio- og fjernsynsforetagendet
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er ikke en "overf0ring" til almenheden, men er udf0rt i henhold til en kontrakt med

tv-produktionsselskabet, og gär forud for udsendelse af vaerket til seerne.

40. De faktiske omstaendigheder i sagen, som beskrevet af den forelaeggende ret, tyder

ikke pâ, at handlingerne i den konkrete sag référer til en form for transmission eller

overdragelse af vaerket mellem tv-produktionsselskabet og radio- og

fjernsynsforetagendet. Den nationale domstols forelaeggelse angâr tilsyneladende

sp0rgsmalet om, hvorvidt radio- og fjernsynsforetagender generelt kan udlicitere

udf0relsen af efemere optagelser, som en del af udlicitering af program-

produktionen.

41. Kommissionen foreslâr derfor, at besvare det stillede sp0rgsmâl sâledes, at

begreberne i artikel 5, stk. 2, litra d), i direktiv 2001/29/EF er faellesskabsretlige

begreber, som skal fortolkes selvstaendigt og ensartet. Et radio- og

fjernsynsforetagende kan foretage efemere optagelser med det formal at muligg0re

eller lette gennemf0relsen af en udsendelse, det vaere sig en direkte udsendelse eller

en udskudt udsendelse, uanset om reproduktionen er foretaget ved hjaelp af egne

midier eller af en tredjemand, der handler pâ dets vegne.

5.2.2. Sp0rgsmal 2

Skal det, som for eksempel i den danske, engelske ogfranske sprogversion af direktiv
2001/29/EF artikel 5, stk. 2, litra d, lœgges til grund, at ordlyden afbestemmelsen er
"pâ radio- og fjernsynsforetagendets vegne og under dette foretagendes ansvar",
eller skal det lœgges til grund, som for eksempel i den tyske sprogversion, at
ordlyden afbestemmelsen er "pä radio- og fjernsynsforetagendets vegne eller under
dette foretagendes ansvar?"

42. Den tyske version af artikel 5, stk. 2, litra d), i Direktive!: er sâlydende: "Ephemere

Aufzeichnungen von Werken, die von Sendeunternehmen mit eigenen Mitteln und für

eigene Sendungen vorgenommen worden sind". Den tyske version af artikel 5, stk. l,

litra d) er sâledes identisk med den terminologi, der f.eks. anvendes i den engelske og

franske version.

43. Nâr henses til den identiske ordlyd af den materielle bestemmelse, der er genstand

for fortolkning, er der efter Kommissionens opfattelse ikke grundlag for at drage

konklusioner med hensyn til raekkevidden af denne bestemmelse alene med

henvisning til forskelle i de sproglige versioner af betragtningerne.
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44. Kommissionen foreslâr derfor, at sp0rgsmâlet besvares med, at ordlyden af artikel 5,

stk. 1, litra d), skaï laegges til grund for fortolkningen uanset forskelle i de sproglige

versioner af betragtningerne til Direktivet.

5.2.3. Sporgsmàl 3

Under forudsœtning af, at de i sporgsmàl 1 anforte udtryk skaï fortolkes i henhold til
fœllesskabsretten sporges: Hvilke kriterier skal den nationale domstol lœgge til
grund ved den konkrete vurdering af, om en optagelse foretaget af tredjemand
(herefter kaldet: "Producenten") til brug for et radio- og jjernsynsforetagendes
udsendelser er foretaget "ved hjœlp af egne midier", herunder "pà radio- og
Jjernsynsforetagendets vegne [og/eller] under dette foretagendes ansvar", sàledes at
optagelsen er omfattet afden i artikel 5, stk. 2, litra d, hjemlede undtagelse?

45. Artikel 5, stk. 2, litra d), i Direktivet giver mulighed for, at et radio- og

fjernsynsforetagende ved hjaelp af egne midier eller en tredjemand pâ dettes vegne

kan udf0re en reproduction, der er n0dvendig for at gennemf0re en udsendelse til

seerne ("broadcasting").

46. Artikel 5, stk. 2, litra d), i Direktivet omfatter visse efemere optagelser, der er

foretaget af tredjemaend, som muligg0r eller letter udsendelse af vaerket til seerne.

Som anf0rt ovenfor som svar pâ sp0rgsmal 1, omfatter artikel 5, stk. 2, litra d), visse

optagelser, der foretages ved hjaelp af radio- og fjernsynsforetagendets

udsendelsesudstyr ("broadcasting facilities") eller pâ dets vegne. Bestemmelsen i

artikel 5, stk. 2, litra d), omfatter derimod ikke andre typer af reproduktioner, der

foretages, med henblik pâ udnyttelse ("exploitation") af vaerket.

47. Selvom et besternt vaerk er "bestilt" af et radio- og fjernsynsforetagende, er

reproduktioner, der udf0res f.eks. af en filmproducent ved hjaelp af dennes udstyr til

andre formal (end efemere optagelser, der g0r det muligt at udsende vaerket), derfor

ikke omfattet af artikel 5, stk. 2, litra d). Dette f01ger af den naturlige forstâelse af

ordlyden og formâlet med bestemmelsen, som anf0rt under svaret til sp0rgsmâl l, og

under hensyn til, at undtagelser fra ophavsretten skal fortolkes snaevert.

48. Det bemaerkes endvidere at optagelser af et filmvaerk foretaget af en tredjemand

(f.eks. en uafhaengig filmproducent) til brug for et radio- og fjernsynsforetagende til

selve udsendelsen til seerne ikke kan betragtes som en efemer optagelse, der er

omfattet af artikel 5, stk. 2, litra d). Mens varigheden af "efemere" optagelser ikke er
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angivet i artikel 5, stk. 2, litra d), er det generelt set rimeligt at antage, at optagelse af

en film ikke kan anses for en efemer reproduktion. Sâdanne reproduktioner er

endvidere i modsaetning til efemere optagelser ikke besternt til at blive tilintetgjort,

efter at de bar tjent deres formal (dvs. at muligg0re en udsendelse, udskudt

udsendelse eller en genudsendelse) eller besternt til et begraenset formal, som f.eks.

arkivering eller bevaring.

49. Artikel 5, stk. 1, litra d), indeholder ingen kriterier til afg0relse af, under hvilke

omstaendigheder en optagelse foretaget af en tredjemand (Producenten), er omfattet

af undtagelsen. Safremt efemere optagelser er udliciteret til en tredjemand ma

reproduktion heraf for at vaere omfattet af undtagelsen vaere begraenset til efemere

optagelser, som g0r det muligt eller lettere at anvende optagelsen i forbindelse med

en udsendelse. Andre typer af reproduktioner foretaget med henblik pâ udnyttelse

("exploitation") af vaerket er derimod ikke omfattet af undtagelsen.

50. Kommissionen foreslâr derfor, at sp0rgsmalet besvares med, at det tilkommer den

nationale domstol under hensyn til de faktiske forhold i sagen at vurdere, hvorvidt

efemere optagelser er foretaget med henblik pâ at muligg0re eller lette udsendelse af

en optagelse til almenheden og denned, om en reproduktion er omfattet af

undtagelsen.

51. Det tilf0jes, at if01ge artikel 5, stk. 1, litra d), sidste led, gaelder, at

" bevarelse afsädanne optagelser i officielle arkiver kan tillades, nur der er tale om

optagelser af exceptionel dokumentarisk karakter".

52. Derme del af bestemmelsen er ikke omtalt i forelaeggelseskendelsen, men kan

formentlig give anledning til problemer i praksis. Efemere optagelser kan sâledes i

princippet opbevares af radio- og fjernsynsforetagendet til andre besternte formal.

53. Sp0rgsmâl 3, a):

a) Skal begrebet "egne midier" i artikel 5, stk 2, litra d, i direktiv 2001/29/EFforstas
sâledes, at en optagelse foretaget af Producenten til brug for et radio- og
Jjernsynsforetagendes udsendelser alene er omfattet af den ved artikel 5, stk. 2,
litra d hjemlede undtagelse, safremt radio- og jfjernsynsforetagendet overfor
tredjemand hœfter for Producentens handlinger og undladelser relateret til
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optagelsen, som om radio- og fjernsynsforetagendet selv havde foretaget disse
handlinger og undtagelser?

54. Som anf0rt ovenfor, omhandler artikel 5, stk.l, litra d), efemere optagelser, og derfor

ikke levering af en faerdig optaget Produktion (som i sagens natur kun sjaeldent kan

betragtes som en efemer optagelse) med henblik pâ et radio- og

fjernsynsforetagendes udsendelse ("broadcasting"). Artikel 5, stk. 1, litra d), vedrarer

den situation, hvor radio- og fjernsynsforetagendet foretager efemere optagelser for

at muligg0re eller lette en udsendelse.

55. Artikel 5, stk. 1, litra d), skal forstâs sâledes, at bestemmelsen ikke omfatter en

Producents optagelser pâ vegne af et radio- og fjernsynsforetagende udf0rt til brug

for selve udsendelsen til seerne. Under disse omstaendigheder er det derfor uden

betydning, om radio- og fjernsynsforetagendet haefter for Producentens handlinger.

56. Sp0rgsmal 3, b):

b)Er betingelsen om, at optagelsen skal foretages pa "radio- og
fjernsynsforetagendets vegne [og/eller] under dettes ansvar", opfyldt, sâfremt et
radio- og ^fjernsynsforetagende har bestilt Producenten til at fortage optagelsen
med det formal, at det pâgœldende radio- og fjernsynsforetagende kan udsende
den pàgœldende optagelse, og under forudsœtning af, at det pâgœldende radio- og
jjernsynsforetagende har ret til at udsende den pàgœldende optagelse?

57. Det fremgâr af det tidligere anf0rte, at artikel 5, stk. 1, litra d), ikke finder

anvendelse, hvor optagelser, som ikke er efemere, overf0res til radio- og

fjernsynsforetagendet med henblik pâ selve udsendelsen. Artikel 5, stk. 1, litra d), der

udg0r en undtagelse til ophavsretten og derfor skal fortolkes snaevert, omfatter alene

reproduktioner foretaget af et radio- og fjernsynsforetagende eller en tredjemand, der

handler pâ dets vegne til varetagelse af den tekniske procès, der udf0res i forbindelse

med en udsendelse.

58. Betydningen af, at et radio- og fjernsynsforetagende har "bestilt" Producenten til at

fortage optagelsen og er indehaver af rettighederne til udsendelse er et saerskilt

sp0rgsmâl, der ikke ses af betydning for anvendelse af undtagelsen. Det er dog

naturligvis en forudsaetning for anvendelse af undtagelsen, at den pâgaeldende

tredjemand handler pâ vegne af radio- og fjernsynsforetagendet, og ikke handler pâ

egen hand.
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59. Anvendelse af undtagelsen er ikke afhaengig af, om de saerlige rettigheder til

udsendelse af vaerket er afklaret, dvs. hvem der er indehaver af rettighederne til

overf0ring af vaerket til almenheden. Som det fremgar af fremstillingen ovenfor, ma

transmission eller overdragelse af vaerket mellem tv-produktionsselskabet og radio-

og fjernsynsforetagendet betragtes som "pre-broadcasting transmissions" altsâ

praeliminaere handlinger, som gar forud for udsendelse, og som foretages

egenhaendigt af den ene part med henblik pâ senere udsendelse.

60. Sp0rgsmal 3, b), i):

Det onskes oplyst, om, i bekrœftende fald med hvilken vœgt, folgende forhold kan
eller skaï tillœgges betydning ved besvarelsen afsporgsmàl 3b):

l Om det er radio- og fjernsynsforetagendet eller Producenten, der i
henhold tu disse parters aftale har den sidste og afgorende
kunstneriske/redaktionelle beslutning vedrorende det bestilte programs
indhold.

61. I lyset af ovenstàende er det uden betydning, om det er radio- og

fjernsynsforetagendet eller Producenten, der i henhold til parternes aftale har den

sidste og afg0rende kunstneriske/redaktionelle beslutning vedrerende det bestilte

programs indhold.

62. Undtagelsen i artikel 5, stk. 1, litra d), finder ikke anvendelse pâ reproduktioner, som

er n0dvendige med henblik pâ udnyttelse ("exploitation") af det vaerk, som senere

udsendes. Det tilf0jes, at radio- og fjernsynsforetagender og den tredjemand, med

hvem kontrakt om Produktion af et program er indgâet, formentlig ogsâ er

rettighedshavere til det faerdige program. Arten og omfanget af rettighederne til det

faerdige program afhaenger af de kontraktlige relationer mellem producenten og

radio- og fjensynsforetagendet. Nâr en dokumentarfilm eller en film skabes af et tv-

produktionsselskab pâ vegne af et radio- og fjernsynsforetagende, vil enten den ene

eller den anden vaere indehaver af rettighederne som filmproducent og indr0mme den

anden licens til brug af vaerket.

63. Efter Kommissionens opfattelse er det derfor uden betydning, om det er radio- og

fjernsynsforetagendet eller Producenten, der i henhold til parternes aftale har den
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sidste og afg0rende kunstneriske/redaktionelle beslutning vedr0rende det bestilte

programs indhold.

64. Sp0rgsmal 3, b) ii):

H. Om radio- og jjernsynsforetagendet overfor tredjemand hœfter for
Producentens forpligtelser relateret til optagelsen, som om radio- og
jjernsynsforetagendet selv havde foretaget disse handlinger og
undladelser.

65. Der henvises til svaret ovenfor. Det er sâledes ligeledes uden betydning, om radio-

og fjernsynsforetagendet overfor tredjemand haefter for Producentens forpligtelser

relateret til optagelsen, som om radio- og fjemsynsforetagendet selv havde foretaget

disse handlinger og undladelser.

66. Sp0rgsmal 3, b), iii):

Hi. Om Producenten i henhold til aftalen med radio- ogjjernsynsforetagendet
er kontraktueltforpligtet til at levere det pàgœldende program til radio- og
Jjernsynsforetagendet til en besternt pris og inden for denne pris er
forpligtet til at afholde alle de udgifler, der mâtte vœre forbundet med
optagelsen.

67. Artikel 5, stk. l, litra d), der udg0r en undtagelse til ophavsretten, er som ovenfor

anfßfrt begraenset til optagelser, der foretages i forbindelse med udsendelse

("broadcasting") af et vaerk. Betragtning 41 skaï derfor forstâs som en henvisning til

radio- og fjernsynsforetagendets "midier", og ikke en henvisning til

filmproducentens udstyr. Reproduktioner, der finder sted pâ selve produktionsstadiet

af vasrket, er derfor ikke omfattet af undtagelsen.

68. Efter Kommissionen opfattelse er det derfor uden betydning om Producenten i

henhold til aftalen med radio- og fjernsynsforetagendet er kontraktligt forpligtet til at

levere det pâgaeldende program til radio- og fjernsynsforetagendet til en besternt pris

og inden for denne pris er forpligtet til at afholde alle de udgifter, der mâtte vaere

forbundet med optagelsen.

69. Sp0rgsmal 3, b) iv):

zv. Om det er radio- og jjernsynsforetagendet eller Producenten, der hör
ansparet for den pàgœldende optagelse overfor tredjemand.
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70. Af de ovenfor anf0rte gründe er det ligeledes uden betydning om det er radio- og

fjernsynsforetagendet eller Producenten, der bar ansvaret for den pagaeldende

optagelse overfor tredjemand.

71. Sp0rgsmal 35 c):

c) Er betingelsen ont, at optagelsen skal foretages "pa radio- og
fjernsynsforetagendets vegne [og/eller] under dettes ansvar'1, opfyldt, säfremt et
radio- ogfjernsynsforetagende har bestilt Producenten til at for étage optagelsen
med det formal, at det pâgœldende radio- ogfjernsynsforetagende kan udsende
den pàgœldende optagelse, og under forudsœtning af, at det pâgœldende radio- og
fjernsynsforetagende har ret til at udsende den pàgœldende optagelse, säfremt
Producenten i aftale med radio- og Jjernsynsforetagendet vedrorende optagelsen
har pàtaget sig det 0konomiske ogjuridiske ansvar for (i) afholdelse afsamtlige
de med optagelsen forbundne udgifter mod betaling af et forud fastsat belob (U)
ansvaret for kob af rettigheder, samt (iii) ansvaret for uforudsete forhold,
herunder forsinkelse af optagelsen og misligholdelsesansvar, men uden at radio-
og Jjernsynsforetagendet overfor tredjemand hœfterfor Producentens forpligtelser
relateret til optagelsen, som om radio- og jfjernsynsforetagendet selv havde
foretaget disse handlinger og undladelser?

72. Sp0rgsmalet synes at hvile pâ den forudsaetning, at handlinger, som forekommer i

produktionsleddet er omfattet af artikel 5, stk. 1, litra d). Efter Kommissionens

opfattelse er dette ikke tilfaeldet. Betragtning 41 til Direktivet, som tilsyneladende

udg0r grundlaget for de stillede sp0rgsmal, skal fortolkes sammen med den

materielle artikel, som betragtningen henviser til. Nâr henses til dette forhold,

fremgâr det, at udtrykket: "pa radio- og fjernsynsforetagendets vegne og under dette

foretagendes ansvar" i betragtning 41, henviser til den tredjemand, der anvender

transmissions-udstyr pâ vegne af radio- og fjernsynsforetagendet Udtrykket henviser

ikke til en producent, der frembringer et vaerk i henhold til en kontrakt eller pâ anden

made i bestilling.

6. KONKLUSION

73. Kommissionen foreslâr, at de af 0stre Landsret stillede sp0rgsmâl besvares sâledes:

Sp0rgsmâl 1:

Begreberne i artikel 5, stk 2, litra d), i direktiv 2001/29/EF er fœllesskabsretlige

begreber, som skal fortolkes selvstœndigt og ensartet. Et radio- og
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fjernsynsforetagende kanforetage efemere optagelser med det formal at muliggore

eller lette gennemforelsen afen udsendelse, det vœre sig en direkte udsendelse eller

en udskudt udsendelse, uanset om denne optagelse er foretaget ved hjœlp af egne

midier eller afen tredjemand, der handler pà dets vegne.

Sp0rgsmal 2:

Ordlyden afartikel 5, stk 1, litra d), skaï lœgges til grund for fortolkningen uanset

forskelle i de sproglige versioner afbetragtningerne til direktiv 2001/29/EF.

Sp0rgsmal 3

Det tilkommer den nationale domstol under hensyn til de faktiske forhold i sagen at

vurdere, hvorvidt efemere optagelser er foretaget med henblikpà at muliggore eller

lette udsendelse afprogrammet til almenheden og dermed, om en reproduction er

omfattet afundtagelsen i artikel 5, stk. 1, litra d), i direktiv 2001/29/EF.
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CORRIGENDUM 

Under henvisning til Kommissionens skriftlige indlæg i ovennævnte sag berigtiges 
følgende i den originale version: 

I pkt. 1, 28, 30, 37, 38, 39, 49, 51, 54, 55, 57, 62, 67, 72 og under konklusionen for så 
vidt angår spørgsmål 2 og 3 ændres "Artikel 5, stk. 1, litra d)" i det skriftlige indlæg til 
"Artikel 5, stk. 2, litra d)". 

I pkt. 16,28, tredje linje, og i pkt. 29 ændres "Artikel 5, stk. 1" til "Artikel 5, stk. 2". 

Det bemærkes, at ændringerne ikke berører den franske version. 
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