
EUROPA-KOMMISSIONEN 

Bruxelles, den 5. februar 2013 
sj.a(2013)184326  

TIL PRÆSIDENTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL 
OG DENNES MEDLEMMER 

SKRIFTLIGT INDLÆG 

indgivet i henhold til artikel 23, stk. 2, i protokollen vedrørende statutten for Den 
Europæiske Unions Domstol af 

EUROPA-KOMMISSIONEN 

ved Julie SAMNADDA og Hans Christian STØVLBÆK, Kommissionens Juridiske 
Tjeneste, som befuldmægtigede, med valgt adresse i Luxembourg hos Merete 
CLAUSEN, ligeledes Kommissionens Juridiske Tjeneste, Bâtiment BECH, L-2721 
Luxembourg, hvorved disse indvilger i, at alle processkrifter i forbindelse med sagen 
forkyndes gennem e-Curia 

i sag C-463/12 

Copydan Båndkopi 
mod 

Nokia Danmark AJS 

i hvilken Østre Landsret i medfør af, TEUF artikel 267, stk. 3, har anmodet om en 
præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede 
rettigheder i informationssamfundet. 

 
 

Ref. Ares(2013)159176 - 07/02/2013



Kommissionen skal hermed afgive følgende indlæg: 

1. FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER OG DE PRÆJUDICIELLE SPØRGSMÅL 

1. Sagen drejer sig om, hvorvidt Nokia er forpligtet til at betale vederlag (vederlag) til 

Copydan for hukommelseskort, der importeres og sælges i Danmark af Nokia, til 

brug for mobiltelefoner. Copydan er en förvaltningsorganisation, der repræsenterer 

indehavere af rettigheder til lyd- og videoproduktioner. Nokia udbyder 

mobiltelefoner i Danmark. Nokia sælger mobiltelefonerne og hukommelseskortene 

til detailhandlere og virksomheder, dvs. til erhvervskunder, som herefter 

videresælger produkterne til deres kunder, der kan være private brugere eller 

erhvervsdrivende. 

2. Det er Copydan's opfattelse, at alle typer hukommelseskort til mobiltelefoner er 

omfattet af vederlagsordningen, bortset fra hukommelseskort med en særlig lav 

datakapacitet. Copydan har indleveret en stævning mod Nokia med påstand om, at 

Nokia skal betale vederlag i perioden 2004-2009. Efter Nokia's opfattelse er 

omfanget af den private kopiering, der er omfattet af vederlaget og 

hukommelseskortet så minimal, at der ikke kan kræves vederlag for 

hukommelseskort i mobiltelefoner. 

3. Under henvisning til ovenstående har Østre Landsret med en kendelse af 10. oktober 

2012 anmodet Europa-Domstolen om at besvare følgende spørgsmål: 

1) Er det foreneligt med direktiv 200 1 /29/EF, at medlemsstaterne har en lovgivning, 
der sikrer kompensation til rettighedshaverne for reproduktioner foretaget på 
baggrund af følgende kilder: 

1. Filer, hvor den pågældende brug er godkendt af rettighedshavere, 
og som kunden betaler for (licenseret indhold fra f.eks. 
internetbutikker) 

2. Filer, hvor den pågældende brug er godkendt af rettighedshaverne, 
og som kunden ikke betaler for (licenseret indhold f.eks. i 
forbindelse med marketingstiltag) 

3. Brugerens egen dvd, cd, MP3-afspiller, computer mv., hvor der 
ikke anvendes effektive tekniske foranstaltninger 

4. Brugerens egen dvd, cd, MP3-afspiller, computer mv., hvor der 
anvendes effektive tekniske foranstaltninger 

5. Tredjemands dvd, cd, MP3-afspiller, computer eller lignende 
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6. Ulovligt kopierede værker fra internettet eller andre kilder 

7. Filer, der på anden måde kopieres lovligt fra f.eks. internettet (fra 
lovlige kilder, hvor der ikke er givet licens)? 

2) Hvordan skal der tages hensyn til effektive tekniske foranstaltninger, jf. 
direktivets artikel 6, i medlemsstaternes lovgivning om kompensation til 
rettighedshaverne, jf. direktivets artikel 5(2)(b)? 

3)Ved beregningen af kompensation for privatkopiering, jf. direktivets artikel 
5(2)(b), hvad udgør så "situationer, hvor skaden for rettighedshaveren er minimal" 
i direktivets Betragtning 35 med den konsekvens, at det ikke vil være foreneligt 
med direktivet, at medlemsstaterne har en lovgivning, som indebærer 
kompensation til rettighedshaverne for denne kopiering til privat brug, jf. herved 
den i pkt. 2 nævnte undersøgelse? 

4) (a) Hvis det lægges til grund, at mobiltelefoners hukommelseskorts primære 
eller væsentligste funktion ikke er privatkopiering, er det så foreneligt med 
direktivet, at medlemsstaterne har en lovgivning, der sikrer kompensation 
til rettighedshaverne for kopiering på mobiltelefoners hukommelseskort? 

(b) Hvis det lægges til grund, at privatkopiering er en blandt flere af de 
primære eller væsentligste funktioner i mobiltelefoners hukommelseskort, 
er det så foreneligt med direktivet, at medlemsstaterne har en lovgivning, 
der sikrer kompensation til rettighedshaverne for kopiering på 
mobiltelefoners hukommelseskort? 

5) Er det foreneligt med begrebet "rimelig balance" i Betragtning 31 i direktivet og 
med den ensartede fortolkning af begrebet "rimelig kompensation", jf. direktivets 
artikel 5(2)(b), som skal være baseret på "skaden", at medlemsstaterne har en 
lovgivning, hvorefter der opkræves vederlag for hukommelseskort, hvorimod der 
ikke opkræves vederlag for intern hukommelse såsom МРЗ-afspillere eller iPods, 
der er beregnet til og primært anvendes til lagring af private kopier? 

6)(a) Er direktivet til hinder for, at medlemsstaterne har en lovgivning, der 
indebærer opkrævning af vederlag for privatkopiering fra en producent og 
/eller importør, der sælger hukommelseskort til erhvervsvirksomheder, 
som videresælger hukommelseskortene til både privat- og erhvervskunder, 
uden at producenten og/eller importøren har kendskab til, om 
hukommelseskortene er solgt til privat- eller erhvervskunder? 

b) Påvirker det svaret på spørgsmål 6(a), hvis der i medlemsstatens 
lovgivning er fastsat bestemmelser, som sikrer, at producenter, importører 
og/eller distributører ikke skal indbetale vederlag for hukommelseskort, 
der anvendes til professionelle formål, at producenter, importører og/eller 
distributører, såfremt vederlaget alligevel er indbetalt, kan få tilbagebetalt 
vederlag for hukommelseskort i det omfang, de anvendes til professionelle 
formål, og at producenter, importører og/eller distributører kan sælge 
hukommelseskort til andre virksomheder, der er anmeldt til den 
organisation, der administrerer vederlagsordningen, uden indbetaling af 
vederlag? 
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(c) Påvirker det svaret på spørgsmål 6(a) og 6(b) 

1. hvis der i medlemsstatens lovgivning er fastsat bestemmelser, som 
sikrer, at producenter, importører og/eller distributører ikke skal 
indbetale vederlag for hukommelseskort, der anvendes til 
professionelle formål, men begrebet "professionelle formål" 
fortolkes som værende en fradragsmulighed, der kun finder 
anvendelse for virksomheder, der er godkendt af Copydan, 
hvorimod vederlag skal betales for hukommelseskort, der 
anvendes professionelt af andre erhvervskunder, som ikke er 
godkendt af Copydan, 

2. hvis der i medlemsstatens lovgivning er fastsat bestemmelser, som 
sikrer, at producenter, importører og/eller distributører, såfremt 
vederlaget alligevel er indbetalt (teoretisk) kan få tilbagebetalt 
vederlag for hukommelseskort i det omfang, de anvendes til 
professionelle formål, men (a) det i praksis alene er køberen af 
hukommelseskortet, der kan få tilbagebetalt vederlag, og (b) 
køberen af hukommelseskort skal sende en anmodning om 
tilbagebetaling af vederlag til Copydan, 

3. hvis der i medlemsstatens lovgivning er fastsat bestemmelser, som 
sikrer, at producenter, importører og/eller distributører kan sælge 
hukommelseskort til andre virksomheder, der er anmeldt til den 
organisation, der administrerer vederlagsordningen, uden 
indbetaling af vederlag, men (a) Copydan er organisationen, der 
administrerer vederlagsordningen og (b) de anmeldte virksomheder 
ikke har kendskab til, om hukommelseskortene er solgt til privat
eller erhvervskunder? 

2. RETLIGE BEMÆRKNINGER 

2.1. Indledende bemærkninger 

4. Østre Landsrets spørgsmål drejer sig om følgende aspekter: 

5. For det første, om og hvordan der ved beregningen af en rimelig kompensation for 

reproduktioner foretaget af en fysisk person til privat brug skal tages hensyn til: a) at 

reproduktionen i forvejen er dækket af en licens, dvs. godkendt af rettighedshaveren; 

b) at der er tale om kilder, hvor der ikke anvendes tekniske foranstaltninger, eller c) 

at der tale om kilder, hvor der anvendes tekniske foranstaltninger; d) at der er tale 

om tredjemands kilder, eller e) at der er tale om ulovlige kilder, og f) at der er tale 

om andre lovlige kilder, f.eks. reproduktioner som er omfattet af en anden 

undtagelse i national lov (spørgsmål 1). 
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6. For det andet, hvorledes Artikel 5, stk. 2, litra b, skal fortolkes i lyset af betragtning 

35 til direktiv 2001/29, der henviser til visse situationer, hvor skaden vil være 

minimal, og derfor ikke medfører pligt til betaling af en kompensation (spørgsmål 

3). 

7. For det tredje, hvordan hukommelseskort skal behandles, d.v.s. om og i hvilket 

omfang den primære funktion af et hukommelseskort skal tages i betragtning for 

fastsættelse af vederlagsordningen uanset, at hukommelseskortet har kapacitet til 

andre formål end den primære funktion, og hvorledes sådanne andre formå skal 

tages i betragtning for beregning af størrelsen af kompensationen. Endvidere angår 

spørgmålene, om den omstændighed, at enheder, der tjener lignende formål, for 

eksempel intern hukommelse på musikafspillere, i modsætning til hukommelseskort 

ikke er omfattet af vederlagsordningen, kan stride imod Unionsretten, især kravet 

om "rimelig balance", som anført i betragtning 31 til direktiv 2001/29 (spørgsmål 4). 

8. For det fjerde, rejses der spørgsmål om, hvorvidt direktivet er til hinder for en 

lovgivning, hvor pligten til at betale en "afgift" for privat kopiering pålægges 

producent/importør niveauet og hvorledes det påvirkes af, om vederlagsordningen: 

a) tillader tilbagebetaling af vederlag, betalt for produkter, der sælges til 

professionelle brugere som endelige erhververe og brugere, b) forudgående fritager 

salg til virksomheder, der er registrerede som sælgere til professionelle brugere 

(spørgsmål 6 og 7). 

9. Der er to andre verserende sager ved Domstolen om undtagelser og "rimelig 

kompensation", og visse af spørgsmålene i disse sager overlapper med spørgsmålene 

i den foreliggende sag. Spørgsmål 1(1) og spørgsmål 1(2) svarer til spørgsmål 5 i de 

forenede sager C-457/11, C-458/11, C-459/11, C-460/11, Kyocera Mita mod VG 

Wort. (VG Wort). I disse sager skal Domstolen bl.a. tage stilling til, om det forhold, 

at en rettighedsindehaver har godkendt en reproduktion af sine værker eller andre 

beskyttede frembringelser medfører, at pligten til betaling af en rimelig 

kompensation bortfalder. Spørgsmål 2 i den foreliggende sag svarer endvidere til 

spørgsmål 4 i de ovennævnte forenede sager for så vidt angår anvendelse af tekniske 

beskyttelsesforanstaltninger. Spørgsmål 5 i nærværende sag angår begrebet "rimelig 

balance" og spørgsmålet om ligebehandling. Spørgsmålet svarer til spørgsmål 3 i de 

ovennævnte forenede sager. 
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10. I en anden verserende sag, C-521/11, Amazon, er der rejst spørgsmål om 

foreneligheden med Unionsretten af en østrigsk system for betaling af en rimelig 

kompensation i tilfælde, hvor producentens/importørens forpligtelse til at betale et 

vederlag er uafhængigt af, om produktet endeligt videresælges til professionelle eller 

ikke-professionelle brugere. Spørgsmålene i sag C-521/11 svarer til spørgsmål 6 og 

7 i den foreliggende sag. Endelig er det i den seneste sag om fortolkning af artikel 5, 

stk. 2, litra b), i direktiv 2001/29 rejst spørgsmål om, hvorvidt det har betydning om 

kilden til den private reproduktion er lovlig (sag C-435/12, ACI Adam o.a mod 

Stichting de Thuiskopie). Samme er spørgsmål er rejst i den foreliggende sag 

(spørgsmål 1 (7)). 

11. Der derfor kun visse aspekter af spørgsmål 1, 3 og 4 som i deres helhed er nye. 

12. Kommissionen bemærker, at Generaladvokaten har afgivet sin udtalelse i de 

forenede sager C-457/11, C-458/11, C-459/11, C-460/11, Kyocera Mita mod VG 

Wort. Kommissionen vil inddrage Generaladvokatens udtalelse i det skriftlige 

indlæg. Indtil videre er der afsagt to domme, der vedrører artikel 5, stk. 2, litra b). 

Der er dels sag C-467/08, Padawan, præmis 38-50 og sag C-462/09, Stichting de 

Thuiskopie, præmis 18-29. I Padawan-sagen fastslog Domstolen, at begrebet 

"rimelig kompensation" er et selvstændigt EU-retligt begreb, der skal fortolkes 

ensartet i alle medlemsstater. Domstolen bekræftede også, at størrelsen af den 

rimelige kompensation, der skal udbetales til rettighedshaver, skal beregnes på 

grundlag af den skade, der påføres ophavsmanden, som følge af, at hans beskyttede 

værk uden hans tilladelse reproduceres med henblik på privat brug, se præmis 40 og 

45 i sag C-467/08, Padawan, og præmis 14 i Generaladvokatens udtalelse, der 

indeholder en summarisk gengivelse af begge domme. 

2.2. Spørgsmål 1 

13. Med det første spørgsmål ønsker den nationale domstol at afklare, om en "rimelig 

kompensation", som fastlagt i artikel 5, stk. 2, litra b), i direktiv 2001/29, kan 

kræves betalt i visse særlige tilfælde af reproduktioner herunder tilfælde, hvor der 

anvendes tekniske beskyttelsesforanstaltninger. Særligt ønsker den nationale 

domstol oplyst, hvilke kategorier af reproduktioner foretaget af fysiske personer til 

privat brug, der bør udløse betaling af en "rimelig kompensation", og fra hvilken 

type kilde. 
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14. Da sagen vedrører hukommelseskort i mobiltelefoner, antager Kommissionen, at 

alle de forskellige situationer, som er omtalt i spørgsmål 1, involverer enten en 

direkte overførsel af filer til en mobiltelefon (spørgsmål 1(1) og (2)) eller en 

overførsel af filer fra de enheder/medier eller til mobiltelefonen for opbevaring på 

hukommelseskortet på mobiltelefonen med henblik på anvendelse for brugeren 

internettet (spørgsmål 1(3), 1(4), 1(5), 1(6) og 1(7)). 

15. Endvidere bemærkes, at alle underspørgsmålene til spørgsmål 1 synes at forudsætte, 

at spørgsmål 4 besvares med, at hukommelseskortene pålægges en afgift uanset 

deres primære eller multifunktionelle anvendelighed eller kapacitet. Det kan derfor 

overvejes om spørgsmål 4, der vedrører arten af hukommelseskort, bør behandles 

først. 

16. Spørgsmål 1(3), 1(4) og 1(5) angår på den anden side tilfælde, hvor der er behov for 

at undersøge, hvordan undtagelsen finder anvendelse. Det fremgår imidlertid ikke 

klart af forelæggelseskendelsen, om spørgsmål 1(3) og 1(4) refererer til 

reproduktioner, der er foretaget senere end levering af det licenserede indhold, som 

omhandlet i spørgsmål 1(1) og spørgsmål 1(2). 

2.2.1. Spørgsmål 1(1) og 1(2) 

17. Med spørgsmål 1(1) ønsker den nationale domstol oplyst, om det er foreneligt med 

direktiv 2001/29, at medlemsstaterne indfører en lovgivning, der sikrer 

kompensation til rettighedshaverne for reproduktioner foretaget, når den pågældende 

brug er godkendt af rettighedshaverne (dvs. omfattet af en licensaftale), og som 

kunden betaler for. I spørgsmål 1 (2) spørger den nationale domstol, om det også 

gælder i tilfælde, hvor den pågældende brug er godkendt af rettighedshaverne, og 

som kunden ikke betaler for (for eksempel gratis prøver, der tilbydes med henblik på 

markedsføring eller som en service, der er licenseret på baggrund af annoncering). 

18. Spørgsmål 1(1) og 1(2) skal efter Kommissionens opfattelse besvares benægtende. 

Kommissionen har allerede taget stilling til de pågældende spørgsmål i forbindelse 

med spørgsmål 5 i de verserende sager i C-457/11, C-458/11, C-459/11, C-460/11, 

Kyocera Mita mod VG Wort. 

19. Kommissionen bemærker i den forbindelse, at Generaladvokaten i de ovennævnte 

forende sager (VG Wort) støtter den holdning, som Kommissionen har indtaget, jf. 
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præmis 105-121 og særligt præmis 109, 112, 118 og 120. Kommissionen er således 

enig med Generaladvokatens udtalelse i præmis 119, om at det var lovgivers hensigt 

at aftalemæssige ordninger kan sameksistere med undtagelser eller indskrænkninger 

i eneretten. Kommissionen kan derimod ikke tiltræde Generaladvokatens synspunkt 

om, der overlades medlemsstaterne et skøn med hensyn til, om de ønsker at 

udelukke muligheden for en rimelig kompensation. Synspunktet strider imod 

behovet for at fortolke "rimelig kompensation" ensartet i medlemsstaterne, jf. C-

467/08, Padawan, præmis 45-50. Situationen i den foreliggende sag er i øvrigt mere 

specifik og på den måde forskellig fra spørgsmål 5 i de forende sager (VG Wort). 

Efter Kommissionens opfattelse vedrører spørgsmål 1(1) og 1(2) ikke tilfælde, som 

kræver sameksistens af en undtagelse med muligheden for at indgå en aftale. Der er 

snarere tale om tilfælde, hvor undtagelsen slet ikke finder anvendelse, idet 

forbrugeren direkte har aftalt (mod betaling eller gratis) at modtage det beskyttede 

værk fra ophavsmanden. 

20. I den foreliggende sag angår spørgsmål 1(1) og spørgsmål 1(2) levering af licenseret 

indhold fra for eksempel internetbutikker eller i forbindelse med 

markedsføringstiltag, og der er derfor tale om situationer, hvor rettighedshaveren 

direkte har givet licens til reproduktionen i henhold artikel 2 i direktiv 2001/29, og 

der er derfor ikke mulighed for privatkopiering i henhold til artikel 5, stk. 2, litra b). 

Efter Kommissionens opfattelse er det tvivlsomt, om det er muligt at foretage en 

privatkopiering i henhold til en undtagelse omfattet af artikel 5, stk. 2, litra b) i 

relation til en legitim internetbutik. Indholdet er stillet til rådighed for brugeren på 

aftalemæssige vilkår, med eller uden betaling og under betingelser for anvendelsen, 

jf. f.eks. Apple i-tunes and Spotify. Kommissionen har dog følgende yderligere 

bemærkninger: 

21. For det første bemærkes, at eneretten til reproduktion og indgåelse af licensaftaler 

primært er af betydning for rettighedshavere inden for et online miljø. Når det er 

muligt for rettighedshaverne at indgå aftaler, skal der ikke lægges hindringer i vejen 

herfor. Betragtning 45 til direktiv 2001/29 bekræfter, at fællesskabslovgiveren har 

præference for aftalemæssige ordninger, idet det fremgår af betragtningen, at 

undtagelserne og indskrænkningerne i artikel 5, stk. 2, 3 og 4, ikke bør være til 

hinder for, at der kan fastlægges aftalemæssige vilkår med henblik på en rimelig 

kompensation for rettighedshaver. Det fremgår endvidere af afgørelsen i sag C-
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467/08, Padawan, at baggrunden for indførelse af vederlagsordninger skyldes de 

praktiske vanskeligheder med at identificere private brugere og forpligte dem til at 

godgøre rettighedshaverne for den skade, de er påført ved privatkopieringen. Det 

følger modsætningsvis heraf, at såfremt de private brugere kan identificeres, så der 

kan indgåes aftalemæssige ordninger direkte med rettighedshaverne, som f.eks. via 

en online shop, er der ikke plads til andre former for betalinger i form af en 

vederlagsordning. 

22. For det andet, hvis en licensbaseret tilladelse fra rettighedshaveren ikke bliver taget i 

betragtning ved beregning af en rimelig kompensation for handlinger, der er omfattet 

af undtagelsen i artikel 5, stk. 2, litra b), ville rettighedshaveren reelt opnå vederlag 

to gange; nemlig dels på grundlag af den aftalemæssige fastsatte betaling, og dels på 

grundlag af den generelle vederlagsordning, der pålægger en "afgift" for varer, der 

anvendes til privatkopiering. En sådan fremgangsmåde kan ikke være berettiget og 

synes ligeledes i modstrid med betragtning 35 til direktivet. Det fremgår heraf, at i 

visse sager, hvor rettighedshaver allerede har modtaget en anden form for betaling, 

for eksempel som del af en licensafgift, bør der ikke forfalde specifik eller særskilt 

betaling. 

23. Endelig bemærkes, at rettighedshaveren ikke har lidt nogen skade ved 

reproduktionshandlinger, der er godkendt af rettighedshaveren under artikel 2 i 

direktivet, og derfor er der ikke nogen pligt til at betale en rimelig kompensation i 

henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), i denne situation. I den forbindelse er det uden 

betydning, om den endelige forbruger betaler vederlag direkte for 

reproduktionshandlingen, som er godkendt af rettighedshaveren, eller vederlag 

betales af en tredjepart, for eksempel som del af indtægterne fra reklame, eller at der 

ikke betales vederlag, fordi rettighedshaveren frivilligt har opgivet kravet på 

vederlag. Det fremgår netop af sag C-467/08, Padawan, at udformningen og 

størrelsen af den rimelige kompensation har tilknytning til den skade, der påføres 

ophavsmanden som følge af, at hans beskyttede værk uden hans tilladelse 

reproduceres med henblik på privat brug.Det fremgår heraf, at 

reproduktionshandlinger, som er omfattet af en licensaftale og dermed er handlinger, 

som er godkendt af rettighedshaveren, ikke kan påføre indehaveren nogen skade, 

hvorfor der ikke foreligger pligt til at betale en rimelig kompensation i dette tilfælde. 
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24. I modsætning til Generaladvokatens udtalelse i VG Wort sagerne, præmis 120, er 

Kommissionen af den opfattelse, at medlemsstaterne ikke bør overlades et skøn med 

hensyn til, om der skal ydes en rimelig kompensation i sådanne tilfælde. I tilfælde, 

hvor rettighedshaveren giver tilladelse til reproduktionen i henhold til en 

licensaftale, bør der ikke bestå en pligt til betaling af en rimelig kompensation. Det 

bemærkes i den forbindelse, at betaling i henhold til en licensaftale efter 

Kommissionens opfattelse begrebsmæssigt ikke bør betegnes som en "rimelig 

kompensation" (i Generaladvokatens udtalelse i de forenede sager (VG Wort), 

præmis 121, benyttes tilsyneladende begrebet "rimelig kompensation" om betaling i 

henhold til en aftalemæssig ordning). Betalinger i henhold til aftalemæssige 

ordninger i forbindelse med licenserede tjenester udgør en betaling i henhold til en 

kontrakt, og ikke en "rimelig kompensation" som led i en vederlagsordning. 

25. Kommissionen foreslår, at spørgsmål 1(1) og 1(2) besvares på samme måde, som 

Generaladvokaten har foreslået at besvare spørgsmål 5 i VG Wort, dog med en 

mindre tilpasning. 

26. Spørgsmål 1(1) og spørgsmål 1(2) bør besvares med, at når en medlemsstat i medfør 

af artikel 5, stk. 2, litra b), i direktiv 2001/29/EF har indført en undtagelse fřa den i 

artikel 2 fastsatte reproduktionsret, bør medlemsstaten udelukke krav om rimelig 

kompensation for alle reproduktioner af værker eller andre beskyttede 

frembringelser, hvortil der er givet tilladelse af rettighedshaveren i henhold til 

aftalemæssige ordninger, da sådanne reproduktioner har til formål at muliggøre 

lovlig brug. 

2.2.2. Spørgsmål 1 (3) og 1(4) og spørgsmål 2 

27. Spørgsmål 1 (3) og (4) og spørgsmål 2 vedrører betydningen af tekniske 

foranstaltninger, jf. artikel 6 i direktivet. Med spørgsmål 1(3) ønsker den nationale 

domstol oplyst, om det er foreneligt med direktiv 2001/29, at kræve en "rimelig 

kompensation" i tilfælde, hvor der ikke anvendes effektive tekniske foranstaltninger. 

Med spørgsmål 1 (4) ønsker den nationale domstol oplyst, om der påhviler en pligt til 

at betale en rimelig kompensation, når reproduktioner foretages i tilfælde, hvor der 

anvendes effektive tekniske foranstaltninger. Endelig med spørgsmål 2 ønsker den 

nationale domstol afklaret, hvordan der skal tages hensyn til tekniske 
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foranstaltninger ved beregningen af en rimelig kompensation. Kommissionen vil 

alene foreslå et specifikt svar på spørgsmål 2. 

28. Kommissionen har allerede taget stilling til betydningen af tekniske foranstaltninger 

for spørgsmålet om undtagelsen for privatkopiering i de verserende sager C-457/11, 

C-458/11, C-459/11, C-460/11, Kyoceri Mita mod VG Wort, Kommissionen 

bemærkede i sit indlæg især, at den blotte tilstedeværelse af tekniske 

foranstaltninger bør holdes adskilt fia den faktiske anvendelse af foranstaltningerne. 

29. Bestemmelsen i artikel 5, stk. 2, litra b), vedrører anvendelse eller ikke-anvendelse 

af tekniske beskyttelsesforanstaltninger, hvorimod betragtning 39 og præmis 102 i 

Generaladvokatens udtalelse i de forenede sager (VG Wort) angår spørgsmålet om, 

hvornår tekniske foranstaltninger er tilgængelige. 

30. I den foreliggende sag bemærkes, at ikke ethvert medium eller enhed kan behandles 

på samme måde. Det synes også at fremgå, at den nationale domstol i spørgsmål 

1(4) henviser til indspillede DVD'er og CD'er, hvor der anvendes tekniske 

beskyttelsesforanstaltninger og i spørgsmål 1(3) formentlig til "tomme" medier uden 

brug af tekniske beskyttelsesforanstaltninger. Imidlertid giver henvisningen til MP3-

spillere og computere ikke mening hverken i forbindelse med spørgsmål 1(3) eller 

1(4), da der ikke er tale om medier, hvor der kan anvendes tekniske 

beskyttelsesforanstaltninger, men derimod om apparater og udstyr. 

31. Kommissionen bemærker dog, at Generaladvokaten i de forende sager (VG Wort) 

anfører, at henvisningen til begrebet "ikke-anvendelse af tekniske 

beskyttelsesforanstaltninger" i artikel 5, stk. 2, litra b) kræver en fortolkning, og at 

medlemsstaterne derfor kan vælge om og i hvilket omfang, der skal betales en 

rimelig kompensation, når tekniske beskyttelsesforanstaltninger er tilgængelige for 

rettighedshaveren, men ikke anvendes, jf. præmis 104 i Generaladvokatens 

udtalelser. Det fremgår af det tidligere anførte, at Kommissionen er af den 

opfattelse, at medlemsstaterne ikke bør indrømmes en valgmulighed i disse tilfælde. 

For så vidt angår medier og enheder kan det imidlertid være hensigtsmæssigt at 

undersøge i forbindelse med fastsættelse af vederlagsordningen og financieringen af 

den rimelige kompensation, hvorfor tekniske beskyttelsesforanstaltninger ikke har 

været anvendt at rettighedshaveren, hvis de rent faktisk er til rådighed. For 

besvarelsen af spørgsmål 1(3) bemærkes, at det i princippet ikke påvirker pligten til 
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at betale en rimelig kompensation, i tilfælde at tekniske beskyttelsesforanstaltninger 

ikke er anvendt. 

32. På den anden side, når rettighedshaver anvender tekniske beskyttelses 

foranstaltninger, giver det rettighedshaverne i stand til at modtage betaling netop for 

den brug, de har givet tilladelse til (brug og betaling vil følge de kontraktmæssige 

vilkår). I sådanne tilfælde er der ikke mulighed for en ikke-godkendt anvendelse, 

som ikke er omfattet af licensaftalen. Endvidere gælder det forhold, at 

retsbeskyttelsen mod omgåelse af de tekniske foranstaltninger fortsat består i 

henhold til artikel 6, stk. 4. med mindre rettighedshaveren frivilligt har opgivet at 

anvende tekniske beskyttelsesforanstaltninger, eller medlemsstaten har foretaget 

relevante handlinger, som tillader privatkopiering i tilfælde, hvor tekniske 

beskyttelsesforanstaltninger anvendes i henhold til artikel 6, stk. 4, 2. afsnit. 

33. I visse tilfælde, hvor der anvendes tekniske beskyttelsesforanstaltninger på et 

beskyttet værk, som er tilgængeligt for almenheden på individuelt aftalte vilkår, kan 

undtagelsen for privatkopiering ikke finde anvendelse, og medlemsstaten har ikke et 

skøn med hensyn til at indføre en sådan undtagelse. Det gælder de tilfælde, der er 

omfattet af artikel 6, stk. 4, afsnit 4, hvor medlemsstaterne er helt afskåret fra at 

bruge undtagelsen om privatkopiering. Det er alene ved en omgåelse af de tekniske 

beskyttelsesforanstaltninger, at en reproduktion kan foretages, og en sådan kopi vil 

krænke beskyttelsen mod omgåelse i artikel 6, stk. 1. Det følger heraf, at i princippet 

kan der ikke foreligge nogen pligt til at udrede en rimelig kompensation i de 

tilfælde, hvor der anvendes tekniske beskyttelsesforanstaltninger. Det følger 

ligeledes heraf, at hvis der anvendes beskyttelses foranstaltninger, kan der heller 

ikke opstå en skade og dermed er der ingen forpligtelse til betaling af en rimelig 

kompensation. 

34. Med spørgsmål 2 ønsker den nationale domstol oplyst, hvordan der skal tages 

hensyn til brugen eller manglende brug af tekniske beskyttelses foranstaltninger, 

som henvist til i artikel 5, stk. 2, litra b), for beregning af kompensation til 

rettighedshaverne. Kommissionen har taget stilling til dette spørgsmål i de 

verserende sager C-457/11, C-458/11, C-459/11, C-460/11, Kyocera Mita mod VG 

Wort. Kommissionen foreslår, at såfremt tekniske beskyttelsesforanstaltninger 

anvendes, bør der i vederlagsordningen tages højde for omfanget og brugen af 
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sådanne foranstaltninger særlig i de tilfælde, hvor rettighedshaverne er blevet betalt 

direkte eller har valgt ikke at modtage betaling, for eksempel i de tilfælde, der er 

omfattet af spørgsmål 1(1) og 1(2), eller i tilfælde med for-indspillede CD'er og 

DVD'er, hvor beskyttelsesforanstaltninger anvendes. Dette er i overensstemmelse 

med betragtning 35 til direktivet, hvor det anføres, at der ved fastsættelsen af 

størrelsen af den rimelige kompensation bør tages hensyn til i hvor stor udstrækning, 

der anvendes beskyttelsesforanstaltninger, og hvor pligten til at betale en rimelig 

kompensation fastholdes i disse tilfælde, men størrelsen af den kompensationen, der 

opkræves i form af afgifter, skal tage hensyn til andelen af værker eller andre 

frembringelser, der markedsføres uden brug af effektive tekniske foranstaltninger, 

således at kompensation fastsættes proportionalt. 

35. Det bør undersøges nærmere og om nødvendigt tages i betragtning, hvorfor 

rettighedshaveren ikke anvender tekniske beskyttelsesforanstaltninger, hvor det er 

muligt at anvende foranstaltninger, således som anført af Generaladvokaten i 

ovennævnte forenede sager (VG Wort), jf. ligeledes bemærkningerne ovenfor under 

spørgsmål 1(3). 

36. Spørgsmål 2 skal derfor besvares med, at artikel 5, stk. 2, litra b), og artikel 6 i 

direktiv 2001/29/EC skal fortolkes således, at størrelsen af den rimelige 

kompensation for reproduktion foretaget af fysiske personer til privat brug bør tage 

hensyn til omfanget af brugen af tekniske beskyttelses foranstaltninger. 

2.2.3. Spørgsmål 1(6) 

37. Med spørgsmål 1(6), ønsker den nationale domstol afklaret, om der også kan 

opkræves en "rimelig kompensation", der er indført for at godtgøre den skade 

rettighedshaverne påføres for undtagelsen for privatkopiering, for reproduktioner, 

der stammer fra en ulovlig kilde. Kommissionen har allerede tages stilling til dette 

spørgsmål i sit indlæg i sag C-435/12, ACI Adam BV mod Stichting de Thuiskope. 

En kopi af Kommissionens indlæg vedlægges som bilag 

38. Det fremgår af bemærkningerne ovenfor, at undtagelsen for privatkopiering alene 

omfatter reproduktioner foretaget af private, dvs. reproduktionshandlinger foretaget 

af fysiske personer til privat brug på grundlag af en lovlig kilde. Begrebet "rimelig 

kompensation" skal forstås således, at der alene kan kræves et vederlag for 
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handlinger, som falder inden for området for undtagelsen om privatkopiering, dvs. 

reproduktioner foretaget af fysiske personer til privat brug fra en lovlig kilde. 

39. Spørgsmål 1(6), skal derfor besvares med, at medlemsstaterne ikke i medfør af 

artikel 5, stk. 2, litra b), i direktiv 2001/29/EF, kan pålægge betaling af en "rimelig 

kompensation" i tilfælde, hvor reproduktionen hidrører fra en ulovlig kilde. 

2.2.4. Spørgsmål 1(7) 

40. I spørgsmål 1(7) spørger den nationale domstol tilsyneladende, om reproduktioner 

fremstillet fra andre lovlige kilder end de kilder, som er udtrykkeligt godkendt af 

rettighedshaveren, for eksempel reproduktioner foretaget fra en kilde, hvortil der er 

adgang under en anden undtagelse i national ret, ligeledes kan indgå i beregningen af 

en rimelig kompensation. I den forbindelse bemærkes, at der er andre undtagelser i 

direktivet, som tillader reproduktioner til andre formål og i mange tilfælde vil den, 

der har gavn af reproduktionen (i tilfælde af, at det er en anden person, end den der 

foretager reproduktionen) også være en fysisk person, jf. f.eks. artikel 5, stk. 2, litra 

c), og artikel 5, stk. 3, litra a), b), c), d), f), g), i), k), 1), o). I tilfælde, hvor direktivet 

ikke kræver, at der ydes en rimelig kompensation, kan medlemsstaterne vælge at 

indføre regler om ydelse af en rimelig kompensation, når der anvendes sådanne 

undtagelser, men er ikke forpligtet hertil, jf. betragtning 36. 

41. Det forhold, at anvendelsesområdet for undtagelserne overlapper, hvilket har 

betydning for fortolkning af artikel 5, stk. 2 og stk. 3, er således anerkendt af 

Generaladvokat Sharpston i udtalelsen i de forende sager (WG Wort), præmis 34, 

37, 38 og 88. Generaladvokaten har i de ovennævnte sager, præmis 38 og 39, anført, 

at der må udvises forsigtighed, når en undtagelse kombinerer elementer fra mere end 

en undtagelse, idet undtagelsen ikke må tillægges et anvendelsesområde, der går 

længere, end der følger af direktivet. Endvidere, når fysiske personer foretager 

reproduktioner af andre grunde (f.eks. i forbindelse med forskning, som anført i 

artikel 5, stk. 3, litra a), eller hvor modtageren er en anden end den, der foretager 

reproduktionen, for eksempel i tilfælde af handicappede, jf. artikel 5, stk. 3, litra b)), 

bør der ikke stilles krav om betaling af en rimelig kompensation, alene fordi 

reproduktionen er udført af en fysisk person. Det er kun tilfældet, hvis 

medlemsstaterne også har valgt at indføre en rimelig kompensation i de tilfælde, der 

er anført i betragtning 36. Disse former for kopier bør derfor ikke tages i betragtning 
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ved beregningen af en rimelig kompensation, som finansieres ved hjælp af en 

vederlagsordning, og som pålægges medier og enheder, der typisk anvendes til 

privatkopiering. 

42. Spørgsmål 1(7) bør derfor besvares med, at medmindre medlemsstaterne er 

forpligtet hertil i medfør af artikel 5, stk. 2, litra b), eller i andre tilfælde har valgt at 

indføre en rimelig kompensation for enhver undtagelse eller indskrænkning, anført i 

artikel 5, stk. 2 og stk. 3 i direktivet, kan der ikke stilles krav om rimelig 

kompensation for reproduktionshandlinger i relation til filer, som lovligt er kopieret 

fra lovlige kilder. 

2.3. Spørgsmål 1(5) 

43. Med hensyn til spørgsmål 1(5), der vedrører tredjemand, er det ikke helt klart for 

Kommissionen, hvilken situation den nationale domstol henviser til i sit spørgsmål. 

Spørgsmålet kan henvise til en situation, hvor kilden til kopien er en tredjepart, som 

for eksempel en ven. Spørgsmålet kan imidlertid også henvise til den situation, hvor 

en kopi er lavet på vegne af en person til brug for denne persons DVD, CD m.v.. 

Spørgsmålet synes derfor at være knyttet til omfanget af undtagelsen for 

privatkopiering og ikke til spørgsmålet om, for hvilke kopier der skal beregnes en 

rimelig kompensation. 

44. Med hensyn til værker og andre beskyttede frembringelser, som for eksempel er 

downloadet til en andens computer eller MP3-afspiller fra en lovlig kilde (for 

eksempel iTunes store), eller som er lagret på en DVD, der lovligt er erhvervet fra 

en tredjemand, opstår spørgsmålet, om en anden end licenstageren/ejeren kan 

kopiere originalen under undtagelsen om privatkopiering til eget brug. Ved 

vurdering heraf bør den ovenfor nævnte "tre-trins-test" tages i betragtning. Det 

forekommer tvivlsomt, om den anden og tredje betingelse i tre-trins-testen er 

opfyldt, hvis for eksempel en sang, der er lovligt erhvervet af en person, kan 

kopieres af venner til den oprindelige erhverver under undtagelsen for 

privatkopiering. Denne problemstilling bliver endnu mere tydelig, når henses til at 

alle disse personer kunne videregive denne "private" kopi til deres venner, som så 

igen kan foretage yderligere "private" kopier og så fremdeles. Som anført af 

Generaladvokaten i præmis 39, henviser artikel 5, stk. 2, litra b), udelukkende til 

identiteten af den person, som fremstiller reproduktionen, og til formålet med 
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reproduktionen. Det følger heraf, at alene erhververen af originalen (ejeren af kopien 

eller licenstageren) i princippet bør have lov til at foretage private kopier heraf. 

Tredjemand bør ikke omfattes af undtagelsen for privatkopiering i denne henseende, 

og begrebet "rimelig kompensation" bør ikke udvides til at omfatte krav om betaling 

af kompensation for reproduktioner foretaget af tredjemand. 

45. Under hensyn til ovenstående, må det konkluderes, at reproduktioner fra kilder 

erhvervet af tredjemand ikke falder indenfor undtagelsen for privatkopiering, og som 

følge heraf kan sådanne reproduktioner ikke betragtes som private kopier, der er 

berettiget til kompensation for privatkopiering. 

46. Spørgsmål 1(5), skal derfor besvares med, at reproduktioner foretaget af tredjemand 

på vegne af en fysisk person ikke er omfattet af artikel 5, stk. 2, litra b), i direktiv 

2001/29, og der kan derfor ikke kræves betaling af en rimelig kompensation i 

relation til sådanne reproduktioner. 

2.4. Spørgsmål 3 

47. Med spørgsmål 3 ønsker den nationale domstol afklaret, hvilken betydning 

betragtning 35 til direktivet kan tillægges. Det følger af betragtning 35, at i visse 

situationer "hvor skaden for rettighedshaveren er minimal, bør der ikke være 

betalingspligt". 

48. For det første bemærkes, at det ikke i bestemmelserne i direktivet er fastsat, hvornår 

skaden for rettighedshaveren kan anses for minimal. Domstolen udtalte sig ganske 

kortfattet om dette spørgsmål i sag C-467/08, Padawan, hvor Domstolen fastslog, at 

den skade, der kan opstå ved individuel privat brug betragtet særskilt, kan være 

minimal, og derfor ikke medføre pligt til betaling af kompensation. Domstolen har 

dog oplyst, at den skade, der påføres rettighedshaver som følge af de samlede 

uautoriserede reproduktioner, ikke kan betragtes som minimal og derfor vil kræve 

betaling af en rimelig kompensation. Domstolen tog således ikke stilling til, i hvilke 

situationer skaden må anses for minimal. 
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49. For det andet bemærkes, at spørgsmålet om minimal skade er berørt i forarbejderne 

til direktiv 2001/29. Det følger således af Kommissionens erklæring1 på tidspunktet 

for vedtagelsen af den fælles holdning, at 

"... no obligation for payment may arise regarding certain single, temporary acts of 
copying a broadcast work or other subject matter which are undertaken solely for 
the purpose of enabling it to be viewed and/or listened to at a more convenient time 
("time-shifting"), provided that the conditions set out in Article 5(5) of this Directive 
are met. " 

50. Det følger af Kommissionens oveimævnte erklæring afgivet i forbindelse med 

vedtagelsen af direktiv 2001/29, at nogle anvendelser, der er af mindre betydning 

eller begrænset økonomisk rækkevidde, ikke kan medføre pligt til betaling af en 

rimelig kompensation. Det følger af den ovennævnte erklæring, som henviser til 

artikel 5, stk. 5, i direktivet, at de tilfælde, der må anses for omfattet af begrebet 

minimal skade, ikke må gå ud over, hvad der følger af den tredje betingelse i tre

trins-testen, nemlig at reproduktionen ikke må indebære en "urimelig skade for 

rettighedshavers legitime interesser". Kravet, om at der skal betales en rimelig 

kompensation, skal ses som en mulighed for at begrænse den skade på 

rettighedshaverens legitime interesser, der er en følge af undtagelsen for 

privatkopiering. Det følger heraf, at begrebet om minimal skade, for hvilken der ikke 

skal betales en kompensation, ikke må fortolkes så vidtgående, at undtagelsen går ud 

over, hvad der følger af den tredje betingelse i tre-trins-testen. 

51. Spørgsmål 3 skal derfor besvares med, at ved beregning af kompensationen for 

privatkopiering i henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), i direktiv 2001/29/EF, skal 

medlemsstaterne på baggrund af forholdene i den konkrete sag vurdere, om skaden 

for rettighedshaveren er minimal og derfor ikke omfattet af pligten til at betale en 

rimelig kompensation. 

2.5. Spørgsmål 4 

52. Den nationale domstol ønsker med spørgsmål 4 at afklare, hvorvidt en bestemt 

kategori af produkter bør være omfattet af vederlagsordningen eller udelukkes fra 

ordningen. Den nationale domstol henviser i den forbindelse til begrebet "primære 

eller væsentligste funktion" af mediet, som kan anvendes til privatkopering. 

1 Rådsdokument 1997/0359 (COD), 11375/00, Add 1, 
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53. I den foreliggende sag er det pågældende medie hukommelseskortet, som er 

udformet til at lagre og anvende data til anvendelse i mobiltelefoner og 

digitalkameraer samt en række andre enheder. Idet værker og andre beskyttede 

frembringelser kan leveres og lagres som datafiler, kan de opbevares på 

hukommelseskort. I sag C-467/08, Padawan, har Domstolen allerede fastslået, at i 

forhold til fysiske personer foreligger der en "berettiget formodning om, at de fuldt 

ud drager fordel af udstyr, apparater og medier til digital reproduktion", dvs. at de 

forventes at udnytte alle de til nævnte udstyr knyttede funktioner, herunder 

reproduktionsfunktionen (præmis 55). 

54. Domstolen fastslog samtidig, at den omstændighed, at udstyr eller enheder er i stand 

til at lave kopier i sig selv er tilstrækkeligt til at kræve betaling af en rimelig 

kompensation (præmis 54). Det fremgår af Domstolens udtalelser, at alle medier, 

udstyr og enheder, der er i stand til at lave kopier af ophavsretligt beskyttet indhold i 

princippet kan pålægges en afgift i overensstemmelse med reglen om "rimelig 

kompensation". Domstolen sondrede ikke mellem primære og multiple funktioner, 

Imidlertid er det alene de produkter, hvis anvendelse objektivt set skader 

rettighedshaveren mere end minimalt, som bør være omfattet af vederlagsordningen. 

55. Kriteriet om, at der lægges vægt på den skade, der forvoldes rettighedshaveren, bør 

ikke afhænge af, om og i hvilket omfang produktet også anvendes til andre formål 

end privatkopiering. Det kan have betydning for størrelsen af kompensationen, der 

afhænger af den faktiske mængde af privatkopiering, som en bruger normalt udfører 

ved hjælp af det pågældende produkt. I de forenede sager (VG Wort) anfører 

Generaladvokaten i præmis 89-92, at der kan være behov for en differentieret tilgang 

til den formodning, der er kernen i Padawan-sagen, idet Generaladvokaten anfører, 

"at man ønsker at opkræve afgiften på apparater, hvis tilsigtede og praktiske 

anvendelse almindeligvis udstrækker sig længere end det, der er omhandlet i de 

pågældende undtagelser" (præmis 90). Hvis Generaladvokatens opfattelse følges på 

dette punkt, vil det tale for en mere indgribende kontrol med størrelsen af 

kompensationen, ligesom det kan medføre, at der slet ikke skal betales 

kompensation. 

56. Spørgsmål 4 skal derfor besvares med, at direktiv 2001/29/EF skal fortolkes således, 

at der skal betales en rimelig kompensation for alle produkter, der er i stand til 
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udføre kopier af ophavsretligt beskyttet indhold, såfremt den skade, som 

rettighedshaveren påføres ved privatkopiering ved brug af sådanne produkter, må 

anses for større end minimal. 

2.6. Spørgsmål 5 

57. Med spørgsmål 5 ønsker den nationale domstol oplyst, om det forhold at 

vederlagsordningen gælder for nogle produkter, men ikke andre, selvom sidstnævnte 

produkter på samme måde kan anvendes i forbindelse med privatkopiering, er 

foreneligt med princippet om "rimelig balance", som det fremgår af betragtning 31 

til direktiv 2001/29. 

58. For det første bemærkes, at den nationale lovgivning, der indfører en 

vederlagsordning og derved sikrer en rimelig kompensation til de rettighedshavere, 

som påføres en skade på grund af undtagelsen for privatkopiering, må betragtes som 

regler, der gennemfører direktivets forpligtelser i national ret. I sag C-467/08, 

Padawan, fastslog Domstolen således, at medlemsstater, som beslutter at indføre en 

undtagelse for privatkopiering i national ret i henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), er 

forpligtet til at sørge for, at der udbetales en rimelig kompensation til 

rettighedshaverne. Det følger af denne bestemmelse, at selvom medlemsstaterne frit 

kan fastsætte nærmere regler i den nationale lovgivning vedrørende rimelig 

kompensation, skal de væsentligste krav i henhold til unionslovgivningen være 

opfyldt, herunder de grundlæggende rettigheder og princippet om ligebehandling. 

Kommissionen foreslår med hensyn hertil, at synspunkterne i Generaladvokat 

Sharpston's udtalelse i VG Wort, præmis 93, følges. 

59. Kravet om en "rimelig balance" som anført i betragtning 31 vedrører forholdet 

mellem rettighedshavere og brugere. Hvis en medlemsstat har besluttet ikke at 

pålægge en afgift, opstår spørgsmålet, om medlemsstaten herved har taget hensyn til 

en "rimelig balance" mellem forskellige interesser. 

Det fremgår heraf, at medlemsstaterne skal undersøge, om det er i overensstemmelse 

med begrebet om "rimelig balance" som anført i betragtning 31 at pålægge en afgift 

for visse typer af enheder og udstyr, men ikke at pålægge en tilsvarende afgift for 

andet udstyr, som kan anvendes til samme formål. Medlemsstaterne skal ligeledes 

undersøge, om vederlagsordningen indebærer en uberettiget diskrimination mellem 
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købere af forskellige typer af enheder og udstyr, idet køberne i sidste ende bærer 

byrden ved sådanne afgifter. 

60. Spørgsmål 5 skal derfor besvares med, at artikel 5, stk. 2, litra b), i direktiv 

2001/29/EF skal fortolkes således, at medlemsstaterne skal undersøge, om det er i 

overensstemmelse med princippet om "rimelig balance" i betragtning 31 i direktivet 

at pålægge en afgift på visse typer af enheder og udstyr, men ikke at pålægge en 

tilsvarende afgift på andet udstyr og enheder, som kan anvendes til samme formål. 

Medlemsstaterne skal ligeledes undersøge, om vederlagsordningen indebærer en 

uberettiget diskrimination mellem købere af forskellige typer af enheder og udstyr, 

idet køberne i sidste ende bærer byrden ved sådanne afgifter. 

2.7. Spørgsmål 6 om forpligtelse til at betale afgift for privatkopiering i 
relation til professionelle brugere 

61. Med spørgsmål 6 ønsker den nationale domstol oplyst, om direktivet er til hinder for 

en lovgivning, der indebærer opkrævning af vederlag for privatkopiering fra en 

producent og/eller importør, der sælger hukommelseskort til erhvervsvirksomheder, 

som videresælger hukommelseskortene til både privat- og erhvervskunder, uden at 

producenten og/eller importøren har kendskab til om hukommelseskortene er solgt 

til privat- eller erhvervskunder. 

62. I relation til dette spørgsmål ønsker den nationale domstol med underspørgsmålene 

6(b) og 6(c) mere detaljerede oplysninger om, hvorvidt det har betydning for svaret 

på spørgsmål 6(a), at producenten/importøren kan fritages for betaling af afgiften for 

den del af deres salg, som finder sted til distributører, der er registrerede, og såfremt 

afgiften alligevel er indbetalt, kan få tilbagebetalt afgiften for hukommelseskort, i 

det omfang, det anvendes til professionelle formål. 

63. I det væsentlige kan spørgsmål 6 opfattes som et spørgsmål om, hvilket handelsled i 

omsætningskæden af handlende, som pligten til at betale afgiften påhviler, for at 

ordningen om "rimelig kompensation", kan anses for korrekt gennemført i national 

ret. 

64. Det bemærkes indledningsvis, at det i betragtning 31 til direktivet anføres, at det er 

nødvendigt at bevare en rimelig balance med hensyn til rettigheder og interesser 
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mellem de forskellige kategorier af rettighedshavere og brugere af beskyttede 

frembringelser. 

65. Domstolen bemærkede i sag C-467/08, Padawan, præmis 46, at de praktiske 

vanskeligheder med at identificere de private brugere og forpligte disse til at 

godtgøre rettighedsindehaverne den skade, de har påført dem, og henset til det 

forhold, at skaden vil kunne opstå ved hver eneste private brug, kan berettige 

medlemsstaterne til med henblik på finansiering af den rimelige kompensation at 

indføre en "afgift på privatkopiering" ikke blot for privatpersoner, men for personer, 

der råder over udstyr til digital reproduktion. Denne mulighed for at indføre en 

særlig ordning forudsætter imidlertid, at to yderligere betingelser er opfyldt, som 

fastslået i præmis 48 i Padawan-dommen. Det forudsættes således for det første, at 

personer eller virksomheder, der råder over udstyr til digital reproduktion, giver 

private brugere adgang hertil, således at brugerne kan komme i besiddelse af private 

kopier og for det andet, at de betalingspligtige har mulighed for at lade 

afgiftsbeløbet for privatkopiering overvælte på prisen for det udstyr, der anvendes til 

reproduktion. 

66. Det skal derfor undersøges om en ordning, som beskrevet i spørgsmål 6(a) (hvorved 

en producent eller importør af produktet, pålægges en afgift, selvom den pågældende 

ikke sælger produktet direkte til den endelige forbruger, men til andre handlende 

såsom distributører og grossister mv.) er foreneligt med Domstolens fortolkning af 

direktivet, således som fastlagt i sag C-467/08, Padawan. 

67. Det må erkendes, at formidlere såsom distributører, grossister mv. må betragtes som 

deltagere i salgskæden og derfor gør udstyr og apparater, der typisk anvendes til 

privatkopiering, tilgængelige for private brugere. Denne aktivitet er ganske vist en 

forudsætning, men ikke den eneste, for at private brugere kan foretage 

reproduktioner. Imidlertid kan den afgift, der er betalt af producenter, importører 

osv. alene overvæltes på den endelige bruger i et begrænset antal tilfælde, nemlig i 

de tilfælde, hvor produktet sælges direkte til den endelige forbruger. I alle andre 

situationer, som er hovedparten af tilfældene, er der ingen sikkerhed for, at de 

afgifter, der er betalt, rent faktisk overvæltes på de følgende led i handelskæden, 

således at det sikres, at den endelige private bruger bærer afgiften. Det er således 

alene den sidste forhandler i kæden, der kender identiteten af den, der køber og 
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anvender produktet til privatkopiering. De andre salgsled er måske ikke engang klar 

over, at prisen på produktet inkluderer en afgift for privatkopiering. På markeder 

præget af hård konkurrence og små gevinstmarginer kan det således ske, at afgiften 

absorberes af producenten eller importøren for at reducere den pris for produktet, 

som den endelige bruger skal betale. 

68. På baggrund af ovenstående bemærkninger må det antages, at direktivet er til hinder 

for et system, som beskrevet i spørgsmål 6(a). Dette synspunkt påvirkes ikke af, at 

der indføres de variationer af systemet, som nævnes i spørgsmål 6(b) og (c), idet 

sådanne ændringer ikke fjerner det væsentligste problem, nemlig at forpligtelsen til 

at betale afgifter påhviler producenter og importører mv., når disse handelsled ikke 

har viden om, hvem der i sidste ende køber og anvender produktet. 

69. Såfremt Domstolen imidlertid finder det nødvendigt at vurdere, hvorvidt et system, 

som beskrevet i spørgsmål 6(b) og (c) (som på forhånd fritager visse transaktioner 

mellem producenter/importører og andre virksomheder, som er godkendt af den 

organisation, der administrerer vederlagsordningen, og giver muligheden for at få 

tilbagebetalt vederlag for hukommelseskort, der anvendes til professionelle formål) 

er i overensstemmelse med Unionsretten, bør der efter Kommissionens opfattelse 

tages hensyn til en række yderligere forhold. 

70. For det første bemærkes, at den forudgående fritagelse for visse transaktioner synes 

alene at omfatte producenter og importører, som videresælger til andre handelsled 

(formentlig distributører og grossister), som på forhånd, af den organisation, der 

administrerer vederlagsordningen, er godkendt som handlende, der sælger til 

professionelle formål. Et sådan system sikrer ikke, at afgifter ikke pålægges i alle 

tilfælde, hvor et produkt er købt af og anvendes af en professionel bruger. Systemet 

sikrer ikke, at alle andre handlende (som ikke er godkendt af administrator) alene 

sælger til privatbrug. Det er kun den endelige forhandler, der i sidste ende har viden 

om, hvorvidt den endelige erhverver er en privat eller en professionel bruger. 

Såfremt det lægges til grund, at alle andre transaktioner end dem, der finder sted 

mellem producenter/importører og handlende, som er godkendt af administrator, 

angår produkter, som i sidste ende købes og bruges af private, indebærer det en 

simplificering, som medfører, at der pålægges afgift for privatkopiering i tilfælde, 

hvor der ikke bør pålægges en afgift. Endelig bemærkes, at en sådan ordning ikke vil 
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opfylde kravet om retssikkerhed og om "rimelig balance", som anført i betragtning 

31 til direktiv 2001/29, idet beslutningen om hvorvidt virksomheder, der skal 

godkendes under ordningen som sælgere til professionelle formål, overlades til den 

organisation, der administrerer vederlagsordningen. 

71. For det andet, for så vidt angår muligheden for tilbagebetaling af afgift, bemærkes, 

at i praksis, som det også synes at fremgå af forelæggelseskendelsen, er det den 

endelige professionelle bruger, som uberettiget er blevet pålagt en afgift, der vil have 

mulighed for at kræve tilbagebetaling. Dette indebærer, at selvom afgiften for 

privatkopiering ikke pålægges produkter solgt til professionelle formål, betales 

afgiften i realiteten på producent/importør-niveauet. 

72. Spørgsmål 6 skal derfor besvares med, at artikel 5, stk. 2, litra b), i direktiv 

2001/29/EF, og særligt forbuddet mod diskriminatorisk opkrævning af afgift for 

privatkopiering, som fastlagt i Domstolens afgørelse i sag C-467/08, Padawan, skal 

fortolkes således, at medlemsstater, som har indført en undtagelse for 

privatkopiering i national ret, der indebærer betaling af en afgift med det formål at 

finansiere en ordning om "rimelig kompensation", skal sikre, at afgifter alene 

pålægges virksomheder, som er i stand til at skelne mellem købere, som anvender 

produktet til privatkopiering og andre købere, som udelukkende anvender produktet 

til andet end til privatkopiering. 

3. KONKLUSION 

73. Under henvisning til ovenstående foreslår Kommissionen, at spøgsmålene besvares 

således: 

Spørgsmål IC l') og spørgsmål 1(2) 

Når en medlemsstat i medfør af artikel 5, stk. 2, litra b), i direktiv 2001/29/EF har 

indført en undtagelse fra den i artikel 2 fastsatte reproduktionsret, skal 

medlemsstaten udelukke krav om betaling af rimelig kompensation for alle 

reproduktioner af værker eller andre beskyttede frembringelser, som 

rettighedshaveren i henhold til aftalemæssige ordninger har givet tilladelse til, da 

sådanne reproduktioner har til formål at muliggøre lovlig brug. 

Spørgsmål 2 
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Artikel 5, stk. 2, litra b), og artikel 6 i direktiv 2001/29/EC skal fortolkes således, at 

størrelsen af den rimelige kompensation, der skal betales for reproduktion foretaget 

af fysiske personer til privat brug skal tage hensyn til omfanget af brugen af tekniske 

beskyttelses foranstaltninger. 

Spørgsmål 1Г6) 

Medlemsstaterne kan ikke i medfør af artikel 5, stk. 2, litra b), i direktiv 2001/29/EF, 

pålægge betaling af en "rimelig kompensation", i tilfælde hvor reproduktionen 

hidrører fira en ulovlig kilde. 

Spørgsmål 1(7) 

Medmindre medlemsstaterne er forpligtet hertil som følge af artikel 5, stk. 2. litra b), 

i direktiv 2001/29/EF eller i andre tilfælde har valgt at indføre en rimelig 

kompensation for enhver undtagelse eller indskrænkning, anført i artikel 5, stk. 2, og 

stk. 3 i direktivet, kan der ikke stilles krav om betaling af en rimelig kompensation 

for reproduktionshandlinger foretaget på baggrund af filer, som kopieres lovligt fira 

lovlige kilder. 

Spørgsmål 1(5) 

Reproduktioner foretaget af tredjemand på vegne af en fysisk person er ikke 

omfattet af artikel 5, stk. 2, litra b), i direktiv 2001/29, og der kan derfor ikke kræves 

betaling af en rimelig kompensation for sådanne reproduktioner 

Spørgsmål 3 

Ved beregning af kompensationen for privatkopiering i henhold til artikel 5, stk. 2, 

litra b), i direktiv 2001/29/EF, skal medlemsstaterne på baggrund af forholdene i den 

konkrete sag vurdere, om skaden for rettighedshaveren er minimal og derfor ikke 

omfattet af pligten til at betale en rimelig kompensation. 

Spørgsmål 4 

Direktiv 2001/29/EF skal fortolkes således, at der skal betales en rimelig 

kompensation for alle produkter, der er i stand til udføre kopier af ophavsretligt 
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beskyttet indhold, såfremt den skade, som rettighedshaveren påføres ved 

privatkopiering ved brug af sådanne produkter, må anses for større end minimal. 

Spørgsmål 5 

Artikel 5, stk. 2, litra b), i direktiv 2001/29/EF skal fortolkes således, at 

medlemsstaterne skal undersøge, om det er i overensstemmelse med princippet om 

"rimelig balance" i betragtning 31 til direktivet at pålægge en afgift på visse typer af 

enheder og udstyr, men ikke at pålægge en tilsvarende afgift på andet udstyr og 

enheder, som kan anvendes til samme formål. Medlemsstaterne skal ligeledes 

undersøge, om vederlagsordningen indebærer en uberettiget diskrimination mellem 

købere af forskellige typer af enheder og udstyr, idet køberne i sidste ende bærer 

byrden ved sådanne afgifter. 

Spørgsmål 6 

Artikel 5, stk. 2, litra b), i direktiv 2001/29/EF, og særligt forbuddet mod 

diskriminatorisk opkrævning af afgift for privatkopiering, som fastlagt i Domstolens 

afgørelse i sag C-467/08, Padawan, skal fortolkes således, at medlemsstater, som 

har indført en undtagelse for privatkopiering i national ret, der indebærer betaling af 

en afgift med det formål at finansiere en ordning om "rimelig kompensation", skal 

sikre, at afgifter alene pålægges virksomheder, som er i stand til at skelne mellem 

købere, som anvender produktet til privatkopiering og andre købere, som 

udelukkende anvender produktet til andet end til privatkopiering. 

Julie SAMNADDA 
Kommissionens befuldma 
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