
 
 
 
 

GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER 

TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK 

 
KULTUR OG UDDANNELSE 

 
 
 
 
 
 
 

EN "INDHOLDSENHEDSTAKST": 
LØSNINGEN PÅ ULOVLIG FILDELING? 

 
 
 
 

SAMMENDRAG 
 
 
 
 

Resumé  
 
I undersøgelsesrapporten behandles gennemførligheden fra såvel en politisk som 
en økonomisk synsvinkel af en indholdsenhedstakst, hvor rettighedshaverne giver 
forbrugerne mulighed for lovlig P2P-fildeling. Til den ende indeholder 
undersøgelsesrapporten en analyse af udviklingen på markederne for musikalske 
og audiovisuelle underholdningsprodukter og -tjenester i de sidste 10 år og 
informationer om tendenser inden for onlinepiratkopiering. Rapporten indeholder 
en beskrivelse af hovedmålene med en tilgang baseret på en indholdsenhedstakst 
samt af en indholdsenhedstakst og alternative scenarier. 
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LISTE OVER FORKORTELSER 
 

ARPU Average revenue per user (Gennemsnitlig indtægt pr. bruger) 

AV Audiovisual (Audiovisuel) 

BT British Telecom 

CRM Collective Right Management (Forvaltning af kollektive rettigheder) 

CRMO Collective Right Management Organisations (Organisationer til 

forvaltning af kollektive rettigheder) 

DDL Direct Download (Direkte download) 

DRM Digital Rights Management (Forvaltning af digitale rettigheder) 

DTT Digital terrestrial television (Jordbaseret digital-tv) 

EU European Union (Den Europæiske Union) 

FTP File Transfer Protocol 

HADOPI Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 

droits sur internet 

IPAP Internet Protocol Address provider (Leverandør af 

internetprotokoladresser) 

IPRED Intellectual Property Rights Enforcement Directive (Direktivet om 

håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder) 

IP TV  Internet Protocol TV (Tv-modtagelse over internettet) 

ISP Internet Service Provider (Internetudbyder) 

LPs Long Playing record albums (LP'er) 

MG  Minimum guarantees (Minimumsgarantier) 

MIDEM Marché International du Disque et de l'Edition Musicale 

NMPA National Music Publishers’ Association 

P2P Peer to Peer (Peer-to-peer) 
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PC Personal Computer (Personlig computer) 

PSB Public Service Broadcaster 

ROI  Return on Investment (Udbytte af investering) 

VOD  Video On Demand 

SACEM Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique 

STIM Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 

SVOD  Subscription Video On Demand 

TRIPs Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights Agreement 

(Handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder) 

TVoIP Television over Internet Protocol 

UGC User Generated Content (Brugergenereret indhold) 

VHS Video Home System 

WTC WIPO Copyright Treaty (WIPO-traktaten om ophavsret) 

WIPO World Intellectual Property Organisation (Verdensorganisationen for 

Intellektuel Ejendomsret) 

WPPT WIPO Performances and Phonograms Treaty (WIPO's traktat om 

fremførelser og fonogrammer) 

WTO World Trade Organisation (Verdenshandelsorganisationen) 
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SAMMENDRAG 

Denne undersøgelse er svaret på Europa-Parlamentets Uddannelses- og Kulturudvalgs 
anmodning om at blive informeret om, hvorledes en indholdsenhedstakst kan gennemføres 
i praksis i fildelingsmiljøet fra såvel en politisk som en økonomisk synsvinkel.  

Undersøgelsesrapporten indeholder oplysninger og analyser om følgende emner: 
udviklingen på markederne for musikalske og audiovisuelle underholdningsprodukter og 
tjenester i de sidste 10 år; onlinepiratkopieringstendenser og -fænomener; hovedmålet 
med en tilgang baseret på en indholdsenhedstakst; en indholdsenhedstakstordning og 
alternative scenarier for dens gennemførelse. 

En indholdsenhedstakstordning giver rettighedshaverne mulighed for at give forbrugerne 
adgang til lovlig P2P-fildeling i forbindelse med udstedelsen af en udvidet kollektiv licens for 
aktiviteter, som ikke er omfattet af transaktionsaftaler. Begrænset til, hvad der er strengt 
nødvendigt for at downloade indhold fra et P2P-netværk (dvs. en reproduktionsrettighed og 
en meget begrænset ret til tilrådighedsstillelse1), som er indsamlet af internetudbydere og 
videredistribueres af et ad hoc fælleseuropæisk forvaltningsselskab, kunne en 
indholdsenhedstakstordning udgøre en relevant løsning for værdigenerering på det lovlige 
marked og for reducering af tiltrækningen ved piratkopiering og af omfanget af denne. 

Overblik over musikindustrien 

Ophavsretslovgivningen har til alle tider konstant bestræbt sig på at følge trit med den 
teknologiske udvikling. Afgiftsordningerne for privat kopiering i Europa er blevet udvidet til 
at omfatte en stor del af forbrugernes kopieringsaktivitet og lagerkapacitet. 

Musikindustrien er en kompleks industri, der spænder over en lang række forskelligartede 
og dog indbyrdes forbundne sektorer. Disse omfatter live optrædener, optagelser, 
udsendelser og andre former for, hvad der traditionelt betegnes som sekundær udnyttelse. 

Ophavsretslovgivningen udgør den grundlæggende retlige og økonomiske ramme, inden for 
hvilken musikindustrien arbejder. Den giver rettighedshaverne eneret til at styre visse 
former for udnyttelse af deres værker. 

Hvor sådanne enerettigheder findes, udgør udførelsen af en handling, der er omfattet af 
disse rettigheder, uden rettighedshavernes tilladelse en overtrædelse, der kan anfægtes 
ved domstolene som et civilt retsbrud eller en strafbar handling eller begge. 

Overblik over filmindustrien og den audiovisuelle industri 

I modsætning til musikbranchen har den audiovisuelle sektor og filmsektoren haft 
fremgang og er vokset støt over de seneste 20 år og har kun været berørt af historiske 
hændelser. 

Den europæiske filmindustri har gjort landvindinger på dette marked med nye 
distributionsformer og helt nye finansieringsstrukturer. Finansieringen er blevet suppleret 
med offentlig finansiering i form af en betydelig statsstøtte (europæisk, national, regional 
og lokal) af alle typer og specialiserede fonde (skattefradragsordninger, equityfonde, slate 
funding mv.). 

Hvad angår distributionen af audiovisuelt indhold, begynder værdikæden med 

                                                 
1  Retten til at stille andre værker end dem, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og 

Rådet direktiv om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet af 22. maj 2001, til rådighed for almenheden skal opfattes som omfattende enhver 
tilrådighedsstillelse af sådanne værker for den del af almenheden, som ikke befinder sig på det sted, hvor 
værkerne stilles til rådighed, og som ikke omfattende andre handlinger. 
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indholdsproduktion eller køb af rettigheder og fortsætter via salg til almenheden. 

Markedsføringen af audiovisuelle programmer og filmprogrammer forudsætter, at der 
etableres kontraktmæssige og økonomiske relationer mellem de forskellige typer af 
aktører, som kan grupperes i seks kortlagte kategorier: rettighedshavere og 
indholdsleverandører, indholdsaggregatorer, operatører af VoD-platforme og -tjenester, 
distributører af platformstjenester, producenter af forbrugerelektronik og slutbrugere 
(forbrugere).  

Distributionen gennem digitale netværk har brudt denne linearitet, og alle aktører har nu 
direkte adgang til almenheden (herunder selve de udøvende kunstnere). 

Digital distribution letter formidlingen til fordel for forbrugeren ("long tail-teorien"), men er 
fortsat vanskelig at omdanne til salg (selv hvis man ser bort fra virkningerne af ulovlig 
distribution).  

Udviklingen inden for piratkopiering: virkninger og nylige tendenser 

Ironisk nok er fysisk piratkopiering for nedadgående på mange markeder som følge af den 
voksende incidens af onlinepiratkopiering. Forbrugerne behøver således ikke længere 
betale for et fysisk produkt, hvis de kan finde, hvad de søger, gratis online. 

Pladeindustrien har reageret på flere niveauer på væksten i onlinepiratkopiering: fra en 
styrkelse af lovgivningen til indførelse af teknologier, som er relevante i forbindelse med 
forvaltningen af pladeindustriens rettigheder til de optagelser, den producerer. Disse 
teknologier omfatter teknologi vedrørende forvaltning af digitale rettigheder (DRM) og 
andre former for teknologi i tilknytning til systemer til rettighedsforvaltning, såsom 
fingeraftryk og vandmærketeknologier. 

Inden for den audiovisuelle sektor anvendes hovedparten af de nye måder at erhverve 
indhold på til ulovlige formål. Det omfang af muligheder for ulovlig anvendelse, som den 
digitale revolution har åbnet op for i forbindelse med distributionen af kreativt indhold, 
forklarer - mere end noget andet - vanskelighederne ved at tilskrive det drastiske fald i 
indtægter en enkelt faktor eller et begrænset antal faktorer. 

Der er i de seneste 10 år gennemført utallige undersøgelser af onlinepiratkopieringens 
natur og virkninger. Undersøgelserne er alt for ofte simple øvelser i strategibaseret 
indsamling af bevismateriale. De eneste sikre data er, at pladeindustriens indtægter er 
faldende, og at salget af dvd'er går trægt eller er dalende. En anden sikker ting er, at 
anvendelsen af peer-to-peer-netværk2, sites for direkte download mv. er omfattende og 
stigende og omfatter et stor del af internetbrugerne, og at internettet anvendes til at skaffe 
sig adgang til ophavsbeskyttet indhold, uden at rettighedshaverne modtager nogen 
betaling. 

Men den samtidige forekomst af disse data udgør ikke nødvendigvis et uigendriveligt bevis 
på en årsagssammenhæng.  

Billedet af en "onlinepirat" bliver meget uklart ved en nærmere analyse af detaljerne, og de 
samlede, aggregerede tal begynder at miste noget af deres virkning. I film- og 
musikindustrien er det ikke desto mindre vigtigt at skelne mellem de to større kategorier af 
pirater, nemlig pirater, som er mere eller mindre organiseret med hensyn til at skabe sig en 

                                                 
2  Et P2P-netværk (peer-to-peer-netværk) (undertiden benævnt "forum" eller "socialt netværk") er et 

specialiseret website, der fungerer som en virtuel "klub", hvor medlemmerne kan kommunikere i realtid og 
udveksle meddelelser. Mange af disse netværk er steder, hvor individuelle forbrugere udveksler beskyttede 
værker, musik, film eller filmuddrag, bøger eller artikler i elektronisk format. Sådanne klubber kan have 
tusinder af medlemmer. Den mest kendte er formentlig Facebook, som har millioner af medlemmer over hele 
verden. Sådanne netværk tilbyder ofte indekserede lister over værker, som kan findes ved at åbne 
medlemmernes relevante meddelelser. 
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indtægt gennem promovering af og/eller fremme af distributionen af ulovlige kopier i 
berigelsesøjemed, og de andre pirater, som downloader musikspor og/eller film og serier til 
personlig brug fra ulovlige websites (musik og film).  

De vigtigste retlige foranstaltninger og mekanismer mod piratkopiering 

De forskellige regeringer har anlagt mange forskellige lovgivningsmæssige tilgange til 
løsning af problemet med onlinepiratkopiering. 

Rettighedshaverne har med succes presset på for at få indført en lovgivning med en 
gradueret respons i en række retsområder over hele verden: Taiwan, Frankrig 
(Hadopiloven), Det Forenede Kongerige (Digital Economy Act 2010), Sydkorea og New 
Zealand. 

Også andre lovgivningsmæssige veje er blevet fulgt, f.eks. i Italien, hvor regeringen har 
kriminaliseret krænkelse af ophavsretten ved at tilrådighedsstille beskyttede værker på 
computernetværk uden tilladelse (decreto Urbani) og i Spanien (Sindeloven), hvor 
målgruppen snarere er formidlerne end brugerne. 

Da hovedparten af disse foranstaltninger er af nyere dato, er det fortsat for tidligt at 
konkludere, om den ene fremgangsmåde er bedre end den anden. 

Hovedbetragtninger omkring en indholdsenhedstakst 

Interessenternes forskellighed kendetegner den digitale verden inden for såvel den 
audiovisuelle sektor som musiksektoren. De mulige distributionsformers forskellighed har i 
høj grad øget antallet af interessenter - fra ophavsmænd til aggregatorer. Samtidig har 
telekommunikationsoperatører og på det seneste komponentproducenter i tilknytning til 
"connected tv" udviklet strategier for markedsintegration og -penetration. Samtidig med at 
indholdet mere end nogen sinde er konge med produktions-, distributions- og 
katalogstyring, giver den traditionelle værdikæde plads for nye aktører, som konkurrerer 
inden for værdideling. Den traditionelle tilrettelæggelse af udnyttelsen trues af kollaps efter 
indførelsen af højhastighedsbredbånd, digital distribution eller distribution på alle 
potentielle underlag og medier. Ud over disse traditionelle interessenter har forbrugerne i 
dag gennem "fansubbing", P2P, udvekslinger inden for sociale netværk og streaming 
indflydelse på udnyttelsesstrategierne for hver kategori af rettigheder, vinduer og 
geografiske områder.  

Digitaliseringens og internettets økonomiske indvirkning på værdiskabelsen er ikke den 
samme inden for henholdsvis musikindustrien og den audiovisuelle industri, idet 
konsekvenserne og virkningerne med hensyn til markedsstrukturering og -organisation 
afviger sektorerne imellem.   

Der bør derfor ved indførelsen af en indholdsenhedstakstordning tages hensyn til de 
forskellige interesser. 

En indholdsenhedstakst og andre scenarier 

Den økonomiske målsætning med ordningen med en indholdsenhedstakst er at skabe en 
spillovereffekt på markedet for at overbevise rettighedshaverne om systemets nytteværdi. 
Fra denne synsvinkel vil en ordning, som giver sektoren en indkomststrøm, der ca. svarer 
til, hvad VoD-kopiering og privat kopiering skaber på markedet i dag (f.eks. henholdsvis 
56 mio. euro og 28 mio. euro på det franske marked), styrke sin troværdighed, fordi den 
udgør et supplement til præmietilbud, som er afgørende for sektorens økonomi. 

Det samfundsmæssige og politiske mål er at give internetbrugerne mulighed for at holde 
sig inden for lovens rammer i forbindelse med privat download og P2P-fildeling, således at 
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så mange brugere som muligt inddrages. Ordningen med en indholdsenhedstakst vil derfor 
først og fremmest legitimere P2P med lovligt erhvervede værker. 

Fastsættelsen af et prisniveau for en indholdsenhedstakstordning skal opfylde tre 
betingelser: Den skal støtte P2P-fildelingen, samtidig med at den reducerer 
piratkopieringen; den skal sikre en udvidelse af lovlige tilbud, og den skal ske med 
internetudbydernes medvirken. 

På samme måde skal prisfastsættelsesmekanismen opfylde en række kriterier og undgå en 
række velkendte faldgruber. Det gælder således om at fastsætte den rette pris, ikke at 
tabe begrebet "forventet pris" af sigte og ikke at afskære sig fra 
indtægtsopkrævningskredsløbet (internet- og netværkstjenesteudbyderne spiller en 
nøglerolle). 

Undersøgelsesrapportens kapitel 4.1.1 indeholder derfor en beskrivelse af de potentielle 
virkninger af en prisstrategi for en indholdsenhedstakst for audiovisuelle værker og 
filmværker: en lav hypotese på 2 euro, en høj hypotese på 6 euro og en hypotese i 
mellemområdet på 4,99 euro tæt på den symbolske pris på 5 euro. 

Prisfastsættelsen for indholdsenhedstakstordningen er én ting; det samme gælder 
indvirkningen på de kommercielle modeller. En anden ting er graden af forbrugermigration 
med henblik på opstilling af en prognose for den samlede værdigenerering eller det 
samlede værditab. 

Ifølge den hypotese, som er udviklet og præsenteret i undersøgelsesrapportens kapitel 4.1, 
vil en indholdsenhedstakst på 4,99 euro, som giver større fortjeneste, have den bedste 
chance for succes. Dette ville navnlig være tilfældet, hvis tilbuddet matches med mulighed 
for forbrugeren for at anvende denne indholdsenhedstakst til at udveksle en stor månedlig 
indholdsmængde, således som det er anført i undersøgelsesrapporten, en mulighed, der 
tilsyneladende ikke findes i nogen af de eksisterende tilbud uanset takst. Efter vores 
opfattelse bør en sådan mulighed absolut udgøre en del af ethvert kommercielt tilbud, hvad 
angår download, eftersom det nu er en etableret praksis blandt alle forbrugere, som er 
vant til at dele indhold, som de finder på internettet. Ekstra trancher på 1 euro til 2 euro 
pr. måned kunne købes, hvis brugeren overskrider downloadkapaciteten på 
basisabonnementet (uanset antallet af titler). 

En enhedstakstordning på kulturområdet bør kunne opfylde to vigtige samfundsmæssige 
målsætninger: 

 En garanti for en fair indtjening for ophavsmændene og det kreative samfund med en 
fair distributionsprocedure.  

 Sikre den individuelle bruger en "safe haven". 

Der lader ikke til at være nogen let vind-vind-situation for alle og ikke en gang en løsning, 
hvor "smerten" fordeles ligeligt på alle.  

Næsten alle foreslåede løsninger (fra frivillig kollektiv licens til kollektiv tvangslicens og 
udvidet kollektiv licens) forudsætter en eller anden form for kollektiv eller fælles 
licensudstedende organisation, der opkræver indtægter og videredistribuerer disse. 

Troværdige scenarier til løsning af fildelingsspørgsmålet 

Der er to mulige scenarier: enten "status quo-scenariet" ("business as usual" og lovgivning 
til bekæmpelse af piratkopiering) eller scenariet med en indholdsenhedstakst med to 
modeller: indførelsen af en generel indholdsenhedstakstordning, der udgør en ny lovlig 
forretningsmodel, eller en begrænset indholdsenhedstakstordning. 

Af forskellige grunde, som er beskrevet i undersøgelsesrapporten, udgør en generel 
indholdsenhedstakstordning en uacceptabel løsning for mange aktører3. Den begrænsede 

                                                 
3   Se undersøgelsens tredje del og kapitel 4.3. 
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indholdsenhedstakst inden for en specifik politisk og operationel ramme kunne udgøre en 
brugbar løsning. 

Kollektiv forvaltning er et uundgåeligt værktøj, så længe der opereres med en 
indholdsenhedstakstordning for ikkekommerciel onlineanvendelse af værker uanset 
omfanget af ordningens dækning. 

En ordning baseret på, hvad der med succes er opnået med kabel- og satellitdirektivet4, 
kunne gennemføres for P2P-fildeling. Med kabel- og satellitdirektivet blev der ikke skabt en 
ny undtagelse eller begrænsning, og der blev ikke indført tvangslicens. Udøvelsen af 
enerettigheder blev begrænset til organisationerne til forvaltning af kollektive rettigheder. 
Direktivet er derfor kompatibelt med de internationale traktater. Hvad angår P2P-fildeling, 
overdrager rettighedshaverne eneretten til at tillade download og fildeling under meget 
specifikke omstændigheder og inden for meget specifikke grænser til organisationerne til 
forvaltning af kollektive rettigheder. 

Konklusioner: Hvad skal der tages hensyn til ved indførelsen af en 
indholdsenhedstakstordning? 

For at kunne fastslå, hvad der kunne udgøre en relevant offentlig indsats og strategi inden 
for musikindustrien, den audiovisuelle industri og filmindustrien, er det vigtigt at være 
opmærksom på hovedmålsætningerne for den foreslåede strategi og de forskellige trin, 
denne bør følge, for at sikre sig, at alle beslutninger og instrumenter samt trin og kronologi 
logisk leder mod målet. 

Det er nødvendigt at yde slutbrugeren beskyttelse, idet man fremmer en klar forståelse af, 
hvilke handlinger der er lovlige, og hvilke der ikke er, og promoverer P2P og det sociale 
netværksarbejde, så længe disse aktiviteter forbliver ikkekommercielle og ikke er genstand 
for transaktionsaftaler. 

Udvidet kollektiv licensudstedelse eller udvidet kollektiv udøvelse af rettigheder bør 
promoveres, hvor der findes muligheder for frivillig licensudstedelse, som ikke (eller ikke 
kan) udnyttes af rettighedshaverne individuelt. Dette tager sigte på at styrke det lovlige 
marked på bekostning af piratkopiering. 

Indholdsenhedstakstordningen bør begrænses til download og visse former for upload 
(tilrådighedsstillelse) for at tillade adgang til P2P-netværk (hvor protokollen normalt kræver 
en vis form for upload i forbindelse med download). Ordningen vil tillade global deling af 
værker fra en slutbrugers egen digitale samling og vil begrænse enhver form for fildeling 
over P2P-netværk, sociale sites, cyberlockers mv. til en privat kreds af venner og familie. 
F.eks. kunne den udvidede licens vedrørende retten til tilrådighedsstillelse5 begrænses til 
de 50 bedste venner, hvilket betyder, at P2P- eller DDL-tilbud (med et nyt indholdstilbud) 
kun ville være tilladt inden for ens sociale kreds (eventuelt via et socialt netværk). 

Indholdsenhedstakstordningen vil kræve, at der indføres begrænsninger med hensyn til de 
anvendte lagersystemers kapacitet i det godkendte netværk og med hensyn til mængden af 
filer, der deles, uanset hvilke protokoller eller applikationer der anvendes. 

Internetudbyderne vil have ansvaret for at underrette abonnenterne, når mængden af delte 
filer overstiger den tilladte mængde, og da blokere fildelingen, således som de allerede gør 
som led i de nuværende internet- og mobiltelefonabonnementspakker.  

Indholdsenhedstakstnetværkets begrænsede, ikkemarkedsmæssige status bør håndhæves, 
og netværket bør afskærmes fra alle kommercielle netværk. Potentielle slutbrugere bør 
klart informeres om rækkevidden af de aktiviteter, der er tilladt i 
indholdsenhedstakstnetværket. Betingelserne bør standardiseres på europæisk plan og 
efter arbejdskategori (og skal derfor ikke være undergivet en tilgang i form af "et enkelt 
                                                 
4  Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende 

ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit 
og viderespredning pr. kabel. 

5. Se fodnote 1. 
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værk en enkelt licensgiver" og skal ikke være afgrænset efter det geografiske område, hvor 
licensen er udstedt, eller efter licenstagerens og/eller licensgiverens forretningssted). 

De 42 nøglefaktorer, som er en forudsætning for, at en indholdsenhedstakst kan 
gennemføres med succes 

Mål: 

1. I de tilfælde, hvor det viser sig, at forbrugerne foretrækker at anvende et indhold på en 
særlig måde, og der findes måder, hvorpå der kan udstedes licens for en sådan 
anvendelse på et bæredygtigt kommercielt grundlag, bør det forventes, at 
rettighedshaverne accepterer dette.  

2. Kunstnere/skabere og andre rettighedshavere, herunder producenter, skal være sikret 
muligheden for vederlag baseret på den frivillige udøvelse af deres enerettigheder (med 
forbehold af ovenstående punkt 1). 

3. Sikre, at der etableres og opretholdes en fair balance mellem de forskellige 
grundlæggende rettigheder, som er beskyttet af fællesskabsretten6. 

 

Retsgrundlag: 

4. Ikke indføre nye ophavsretlige undtagelser og begrænsninger, da de kræver betydelige 
ændringer af de gældende regler og gældende lovgivning (ikke alle vil være 
umiddelbart kompatible med de eksisterende internationale instrumenter og vil derfor 
kræve nogen tid at gennemføre).  

5. Fremme udvidet kollektiv udstedelse af licens vedrørende udøvelsen af rettigheder, hvor 
det er hensigtsmæssigt (lette adgangen til komplette repertoirer), men ikke udvande 
enerettighederne. I tilfælde, hvor frivillig licensudstedelse viser sig at fungere, bør der 
ikke være pålæg om kollektiv licensudstedelse; i tilfælde, hvor der er muligheder for 
frivillig licensudstedelse, som ikke udnyttes af rettighedshaverne, kan der f.eks. være 
mekanismer, som tillader udnyttelse af muligheden på andre måder, således som det er 
gennemført i kabel- og satellitdirektivet7. 

6. De rettigheder, der er omhandlet her, bør kun udøves gennem et forvaltningsselskab. 
Har en rettighedshaver ikke overdraget varetagelsen af sine rettigheder til et 
forvaltningsselskab, skal det forvaltningsselskab, der varetager rettigheder af samme 
kategori, anses for at være berettiget til at varetage vedkommendes rettigheder. 
Varetager mere end ét forvaltningsselskab rettigheder af samme karakter, skal 
rettighedshaveren frit kunne vælge, hvilket af de pågældende forvaltningsselskaber der 
skal anses for at være berettiget til at varetage vedkommendes rettigheder. En 
rettighedshaver, der er omhandlet i dette afsnit, skal have samme rettigheder og 
forpligtelser, der følger af aftalen mellem licenshaverne (slutbrugerne) og det 
forvaltningsselskab, som anses for at være berettiget til at varetage hans rettigheder, 
som de rettighedshavere, der har overdraget varetagelsen af deres rettigheder til dette 
forvaltningsselskab. Rettighedshaveren vil kunne gøre krav på alle rettigheder inden for 
et fastsat tidsrum.  

7. Hvis en rettighedshaver tillader en første overførsel, forevisning eller 
tilrådighedsstillelse i EU af et værk, skal han anses for at have valgt ikke at udøve sine 
rettigheder i relation til en ikkekommerciel deling af de omhandlede rettigheder på 
individuel basis, men at udøve dem i overensstemmelse med ovenstående 
bestemmelser om kollektiv forvaltning.   

                                                 
6  Som fastslået af Domstolen i dommen i sag C-275/06, "Productores de Música de España (Promusicae) v 

Telefónica de España SAU (Henvisning til en præjudiciel afgørelse truffet af Juzgado de lo Mercantil no 5 de 
Madrid)". 

7  Se artikel 9 i  Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser 
vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse 
via satellit og viderespredning pr. kabel. 
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8. Uanset ovenstående kan rettighedshavere udtræde af den kollektive licensordning, så 
længe de tegner licens på rettighederne til det specificerede formål, samtidig med at 
det relevante forvaltningsselskab frigiver licenserne. 

9. Såfremt parterne ikke når frem til enighed, bør der være en bestemmelse om mægling. 

Praktisk anvendelighed:  

10. Der bør være en bestemmelse om muligheden for at udtræde af en kollektiv 
licensordning, samtidig med at incitamenterne til at anvende den opretholdes, dvs. tab 
af adgang til de beløb, der fordeles, omkostningerne ved direkte licensudstedelse og 
omkostningerne ved direkte håndhævelsesaktivitet.  

11. Udnyttelsesvinduet bør behandles med forsigtighed. Den primære effekt af 
piratkopiering optræder i de første to måneder, efter at et værk er frigivet. Samtidig 
skal rettighedshaverne have tid til at udnytte deres rettigheder for at sikre det bedste 
afkast af investeringen.  

12. Kollektiv licensudstedelse bør ikke anvendes i en indledende frigivelsesperiode på ideelt 
fire måneder (to måneder er alt for kort en periode). Dette forbud kunne udvides op til 
maksimalt seks måneder - måske endda 12 måneder for audiovisuelle værker. Kortere 
perioder ville være langt mere acceptable for forbrugerne, mens længere perioder 
risikerer at være selvødelæggende. Den præcise varighed bør specificeres efter behørig 
høring af rettighedshaverne, hvilket er særlig vigtigt for film- og musikindustrien. Dette 
ville også have den virkning, at der skabes et særligt eneudnyttelsesvindue for nye 
kommercielle tjenester. Der er god forståelse for rettighedshavernes problemer med en 
kort enerettighedsperiode, men der bør sikres en balance i forhold til forbrugeradfærd 
og forbrugerforventninger. 

13. Udvidet kollektiv licensudstedelse vedrørende P2P-fildeling omfatter informering af 
almenheden/tilrådighedsstillelse af rettigheder8 i tilknytning til download. Dette bør 
også udstrækkes til at gælde begrænset upload i forbindelse med deling af begrænsede 
uploadrettigheder, men ikke til upload af værker med henblik på lagring i cyberlockers 
eller lancering af P2P-netværk med indhold på anden vis. Der bør kun udstedes licens til 
de sidstnævnte aktiviteter på normale kommercielle vilkår - i det mindste for nylig 
frigivne værker.   

14. Brugerrettigheder og -forpligtelser bør være klare og konsistente. 

15. Det er ikke nødvendigt, at internetudbyderne er licensgivere for deres slutbrugere, men 
de vil tilbyde slutbrugerlicensen og opkræve indholdsenhedstaksten på vegne af den 
faktiske licensgiver, nemlig den udpegede organisation til forvaltning af kollektive 
rettigheder.  

16. Der vil fra internetudbyderes og andre internetformidleres side være behov for en vis 
form for samarbejde omkring håndhævelse. Der bør ikke og kan ikke være nogen 
generel forpligtelse til overvågning af indhold. De normale instrumenter til forvaltning af 
netværkstrafikken kunne være tilstrækkelige til at signalere ekstraordinær aktivitet, og 
safe haven-klausuler bør naturligvis knyttes til en behørig respons, når der underrettes 
om overtrædelser (især for nylig frigivne værker). 

Specificitet:  

17. Internetudbyderne vil tilbyde individuelle slutbrugere abonnement på 
indholdsenhedstaksten. 

18. Fildelingen bør begrænses til en privat kreds af "venner og familie". F.eks. vil licensen 
vedrørende kommunikationsretten/retten til tilrådighedsstillelse9 (med undtagelse af 
meget korte uddrag) blive begrænset til 50 venner (et tilstrækkeligt stort, men 

                                                 
8  Se fodnote 1. 
9  Se fodnote 1. 
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begrænset antal), hvilket betyder, at et godkendt P2P- eller DDL-tilbud kun vil kunne 
tillades i specifikke sociale netværk. 

19. Den begrænsede indholdsenhedstakstordning vil give forbrugerne mulighed for at dele 
værker i P2P-netværk på samme måde, som privat kopiering af VHS-medier var tilladt 
inden for familiens rammer. 

20. Download må kun ske fra fuldt godkendte cyberlokersites under anvendelse af lovlige 
kilder. For at sikre en forsvarlig forvaltning af ordningen skal alle kunstneriske 
produkter tagges (eller på anden måde officielt identificeres). 

21. For at gøre mekanismen mere relevant bør der udvikles "standardregler for deltagelse", 
der formidles til de enkelte sites. Denne aktivitet bør udføres af organisationen til 
forvaltning af kollektive rettigheder (CRMO) med rettighedshavernes støtte. Samme 
fremgangsmåde bør følges af VoD- og SVoD-platformene og catch-up-tv-tjenesterne, 
der rådgiver forbrugerne om muligheden, når de tager imod licenstilbuddet, idet 
risiciene ved at foretage ulovlige P2P-aktiviteter også understreges. 

22. Af praktiske grunde bør licensen udstedes på en enhedstakstbasis, selv om det skaber 
ulige vilkår for tunge og lette fildelere. En kvantitativ takst vil ikke være gradueret, og 
internetudbyderne vil ikke være forpligtet til at overvåge det downloadede og det 
uploadede indhold. 

23. Forskelle i forbrugeradfærd og i værdikæder giver anledning til at overveje forskellige 
indholdsenhedstakstordninger for henholdsvis musikalske og audiovisuelle værker. Men 
i betragtning af de komplekse forvaltningsprocesser i denne sammenhæng, risiciene for 
misforståelser og ond tro fra visse interessentkategoriers og forbrugeres side anbefales 
kun en begrænset indholdsenhedstakst for både musikalske og audiovisuelle værker. 

24. Denne privatbrugerlicens vil blive betalt af forbrugerne på frivillig basis til 
internetudbyderen og vil blive klart oplyst i de kommercielle vilkår, som 
internetudbyderen tilbyder. Dette bør ikke afholde internetudbyderne fra at indføre en 
alt inklusive-strategi for samtlige private kunder (formentlig til en mere fordelagtig 
takst). 

Håndhævelse:  

25. Der vil fortsat være behov for at håndhæve den indledende eneretsperiode, specielt på 
uploadsiden. Men fokus bør rettes mod uploadere og ikke downloadere. 

26. Løsningens begrænsede ikkemarkedsmæssige status bør håndhæves, og alle indirekte 
markedsbaserede aktiviteter bør forbydes (jf. Pirate Bay-sagen) og retsforfølges (på 
basis af overtrædelse af godkendelsens vilkår). Dette vil hjælpe med at begrænse 
anvendeligheden af ikkelicensbaserede sites. 

Forvaltning:  

27. Både rettighedshavere og forbrugere har den største interesse i, at der er 
gennemsigtighed i forvaltningen. 

28. Organisationer med omfattende kataloger skal kunne deltage og støtte ordningen ved 
at overføre deres medlemmers rettigheder til den udpegede organisation til forvaltning 
af kollektive rettigheder (CRMO). 

29. Indholdsenhedstaksten vil blive opkrævet af internetudbyderne (efter fradrag af en 
opkrævningsprovision, som vil blive fastsat ved forhandling) og vil blive overført til den 
udpegede organisation til forvaltning af kollektive rettigheder (CRMO). 

30. Fastlæggelsen af grundlaget for distributionen af indtægter til rettighedshaverne er et 
vanskeligt punkt, som bør drøftes blandt interessenterne, således at disse når frem til 
en konsensus.  

31. Spørgsmålene omkring måling bør behandles i en ny undersøgelse for at finde frem til 
den bedste løsning.  
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32. Taksterne bør gøres til genstand for forhandling (med en vis form for mægling), da der 
ikke findes nogen videnskabelig fremgangsmåde til fastlæggelse af taksternes størrelse. 
Skøn over tab ved piratkopiering udgør ikke afgørende beviser, hvorimod 
internetudbydernes markedserfaring vil være af større relevans.  

Prisfastsættelse:10 

33. Prisen bør være tilstrækkelig høj, så der nås et niveau, som skaber ekstraværdi og 
tilvejebringer en tilstrækkelig margen til opbygning af et forvaltningssystem til 
opkrævning og forsvarlig distribuering af indtægterne fra indholdsenhedstaksten. 

34. Prisen bør fastsættes højt nok, til at man undgår negative bivirkninger, f.eks. det at 
forbrugerne migrerer fra kommercielle tjenester til indholdsenhedstakstordningen.  

35. Prisen bør være attraktiv for forbrugerne, så disse overbevises om, at de får valuta for 
pengene (den tekniske kvalitet, godkendt P2P-fildeling med en begrænset kreds af 
venner og naturligvis et bredt udvalg af tilgængeligt indhold baseret på lovlige 
kommercielle tilbud). 

36. En indholdsenhedstakstordning kunne have et forbrugerprispunkt i størrelsesordenen 
4 euro til 6 euro inklusive moms pr. måned for audiovisuelle værker. Men ifølge den 
hypotese, som er anført i undersøgelsesrapportens kapitel 4, er der behov for en 
forskningsindsats under anvendelse af alle tilgængelige data for at fastlægge de 
hensigtsmæssige prispunkter. 

37. 4,99 euro pr. måned kunne udgøre et attraktivt udgangspunkt med henblik på at nå 
frem til en konsensuspris, som kan accepteres af alle interessenter. 

Markedsføring: 

38. Forbrugerne skal klart rådgives om deres betalingers endelige destination (på samme 
måde som miljøafgifter eller miljøbidrag11 nu fastlægges og klart oplyses på prissedlen 
for et voksende antal produkter, især husholdningsapparater, elektroniske varer, biler 
mv.). 

39. Disse betalinger vil støtte de kreative industrier og samfund. 

40. Forbrugerne vil ved at tegne licens støtte det kreative samfund og ikke pirater eller 
ulovlige aktiviteter.  

41. Der skal opretholdes en klar sondring mellem indholdsenhedstakstordningen og 
ordningen for en afgift på privat kopiering. Afgiften på privat kopiering må helt klart kun 
pålægges kopiering af værker på fysiske lagerenheder (dvd). 

42. Forbrugerne skal modtage meget klare oplysninger om, hvad der er tilladt inden for 
indholdsenhedstakstordningen. Der skal foretages en klar sondring mellem, hvad der er 
tilladt under ordningen og andre ulovlige aktiviteter.  

Anbefalinger under hensyntagen til de almindelige retsprincipper - Indledende 
bemærkninger 

Undersøgelsesrapportens forfattere er af den faste overbevisning, at der er en betydelig 
politisk risiko ved at foreslå og promovere indførelsen af en generel 
indholdsenhedstakstordning, som eventuelt vil fortrænge et ekstremt højt antal 
markedsformidlede udvekslinger i en sådan grad, at det hindrer fremkomsten af nye 
markedsformidlede tjenester - for ikke at tale om en ekstremt omfattende 
værdiødelæggelse. 

En indholdsenhedstakstordning med et en strengt begrænset målsætning må 
karakteriseres som en måde, hvorpå man kan undgå, at et stort antal borgeres borgerlige 
                                                 
10  Se kapitel 4, afsnit 4.1. 
11  Disse svarer til omkostningerne ved at indsamle og genanvende brugt elektrisk og elektronisk udstyr. 
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rettigheder trues, og bør have et anvendelsesområde, som er begrænset til opfyldelsen af 
denne målsætning (ved f.eks. at sikre, at licenserne tildeles forbrugerne og ikke 
internetudbyderne). De mener endvidere, at forslaget, således som det er udformet i 
undersøgelsesrapporten, ikke udgør den fuldstændige ramme, og at de kun har forsøgt at 
kortlægge, hvad der efter deres mening udgør overordnede betragtninger med henblik på 
en udbygning af rammen. De er imidlertid overbevist om, at den foreslåede 
forvaltningsstruktur baseret på en udvidet kollektiv forvaltning er den mest acceptable 
under de nuværende forhold. 

De er opmærksomme på de reelle vanskeligheder (professionelle og kulturelle) ved at 
opbygge noget brugbart uden al for mange utilsigtede konsekvenser. 

Endelig ønsker de at understrege, at der er behov for en stærk politisk vision og ledelse til 
videreførelse af denne tilgang i betragtning af den nuværende mangel på konsensus, da 
konsensus er en hovedbetingelse for, at et sådant projekt kan lykkes. 

Der er en mulighed for at sikre en stor europæisk sejr for fremme af kulturen og 
kulturindustrien, som kan efterlignes, når det gælder andet digitalt indhold.  

Politisk gennemførlighed 

- Licensen vedrørende kreativt indhold er ikke et universalmiddel mod alle problemer. 

- Der er tale om en begrænset indholdsenhedstakstordning, som vil skabe værdi for det 
kreative samfund. Målet med ordningen er helt klart at indsnævre den grå zone mellem 
lovlige tilbud og piratkopiering og at opnå, at millioner af mennesker genoptager lovlig 
praksis. 

- Licensen udgør ikke en tilladelse til at uploade kataloger med musikalske og 
audiovisuelle værker, men snarere til at give forbrugerne mulighed for lovligt at dele et 
privat udvalg af det kreative indhold, de holder af. 

- Indholdsenhedstakstordningen er ikke en ny forretningsmodel, som erstatter 
eksisterende modeller. Det er en supplerende ordning, der vil generere en merværdi for 
det kreative samfund. 

- De politiske myndigheder bør af hensyn til de almindelige retsprincipper sikre sig, at 
ordningen bygger på en klar begrundelse og konsensus. En sådan strategi tager et stort 
hensyn til de kreative industriers økonomi med det sigte at bevare kapaciteten ved 
produktionen af kulturelt indhold. 

- Eksisterende former for praksis og strukturer bør anvendes for at undgå, at man giver 
sig i lag med at genopfinde hjulet. En udvidet kollektiv forvaltning bør på dette grundlag 
tjene som model for forvaltningen af ordningen. 

- Indførelsen af en udvidet kollektiv forvaltningstilgang skulle give betydelige fordele, 
hvad angår konsensusopbygning blandt rettighedshaverne og gennemførelse på 
fælleseuropæisk plan og dermed åbne op for muligheden for multiterritorial 
licensudstedelse. 

- Ved at overdrage gennemførelsen af ordningen til en enkelt fælleseuropæisk 
organisation til forvaltning af kollektive rettigheder opretholdes kompatibiliteten med 
internationale aftaler, og man undgår dobbeltomkostninger. 

- Det er vigtigt, at bekæmpelsen af kommercielle former for piratkopiering videreføres. 

- Promoveringen af indholdsenhedstakstordningen over for forbrugerne som en frivillig 
ordning, der klart er markeret som sådan ("My value for money"), vil bidrage til at 
anskueliggøre, hvad der er lovligt, og hvad der ikke er. 

 

 

 



En "indholdsenhedstakst": løsningen på ulovlig fildeling? 
____________________________________________________________________________________________ 

 

15 

Politisk gennemførlighed 

 Der bør iværksættes en yderligere grundig undersøgelse af forretningsmodellen, hvor 
spørgsmål såsom prisfastsættelse, opkrævningsomkostninger, 
forvaltningsomkostninger, udnyttelsesvinduer mv. behandles. 

 Denne undersøgelse bør også behandle spørgsmålet om kriterierne for distribuering af 
indtægter, et centralt punkt, når det gælder om at overtale vigtige rettighedshavere til 
at overføre deres biblioteker til den foreslåede organisation til forvaltning af kollektive 
rettigheder.  

 Endelig skal en sådan kommende undersøgelse også omfatte spørgsmålet om behovet 
for en godkendelses- eller mærkningsstrategi12 som et nyt instrument i bekæmpelsen 
af piratvirksomhed og ulovlige platforme. 

 Projektet bør promoveres for at sikre sig, at det største antal rettighedshavere 
overfører deres rettigheder til organisationen til forvaltning af kollektive rettigheder, 
således at der bliver adgang til de bedst opdaterede, seneste og forskelligartede 
kataloger. Dette er et centralt punkt i bestræbelserne på at sikre 
indholdsenhedstakstens succes på markedet og blandt fagfolk. 

Konklusion 

På den ene side findes der rettighedshavere, der udsteder licenser for anvendelser, som 
ikke er omfattet af de eksisterende udnyttelsesmodeller. På den anden side findes der 
forbrugere, som frivilligt abonnerer på et lovligt tilbud, der er begrænset til download og 
P2P-fildeling. 

Denne abonnementsindtægt opkræves af internetudbyderne og overføres til en 
organisation til forvaltning af kollektive rettigheder. Sidstnævnte vil forestå distribueringen 
af indtægterne på basis af en beregningsformel, som endnu ikke er fastlagt. Den kunne 
tage udgangspunkt i markedsresultater, såsom indikatorer for dvd-salg eller VoD-
download, men under alle omstændigheder skal der tilvejebringes en konsensus.  

De faktiske værker, som udveksles mellem forbrugerne, og betalingen for at downloade og 
udveksle dem, er adskilt. Der er ikke behov for at gøre indgreb i forbrugerens privatliv, da 
anvendelsen af specifikke værker ikke spores. Ordningen vil være baseret på mængden af 
værker, der er genstand for fildeling.  

Piratkopiering er fortsat et onde, som bør bekæmpes.  

Den foreslåede ordning vil kun omfatte filmværker og audiovisuelle værker. Som følge af 
musikbranchens særlige karakter, dens særegne værdikæde, dens særegne forbrugsvaner 
og de omhandlede mængder er den ikke omfattet af nærværende forslag. Der kunne 
indføres en lignende ordning for musikbranchen, men der bør gennemføres en grundig 
undersøgelse og et casestudie af de eksisterende tilbud for at opbygge og finpudse en 
brugbar model, som kan godkendes af både forbrugere og rettighedshavere. Dette arbejde 
vil imidlertid repræsentere en langt større udfordring end den, som arbejdet med 
audiovisuelle værker udgør.  

                                                 
12  Dette kunne bygge på erfaringerne med HADOPI-godkendelsessystemet for musikplatforme, som hjælper 

forbrugeren med klart at fastlægge, om der er tale om et lovligt tilbud. 
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GENERELLE OPLYSNINGER 
Denne undersøgelse er svaret på Europa-Parlamentets Uddannelses- og Kulturudvalgs 
anmodning om at blive informeret om, hvorledes en indholdsenhedstakst kan gennemføres 
i praksis i fildelingsmiljøet fra såvel en politisk som en økonomisk synsvinkel.  
 
Undersøgelsesrapporten indeholder oplysninger og analyser om følgende emner: 
- Udviklingen på markederne for musikalske og audiovisuelle underholdningsprodukter og 

-tjenester i de sidste 10 år (undersøgelsesrapportens første del),  
- Onlinepiratkopieringstendenser og -fænomener (undersøgelsesrapportens anden del). 
- Hovedmålene med en indholdsenhedstakst (undersøgelsesrapportens tredje del). 
- En indholdsenhedstakst og alternative scenarier (undersøgelsesrapportens fjerde del). 
- Konklusioner og anbefalinger (undersøgelsesrapportens femte del). 
 

Afgrænsning af undersøgelsen 

Geografisk dækningsområde 

Undersøgelsen dækker EU's medlemsstater. Hertil kommer, at forskellige 
tredjelandsordninger også analyseres og anvendes som eksempler på god (eller dårlig) 
praksis. 
 
Undersøgelsens tidsmæssige afgrænsning 

Undersøgelsen dækker de sidste 10 år (2001-2011) og undersøgelsesrapporten indeholder 
oplysninger om fremtidsperspektiver, hvor sådanne forefindes. 
 
Afgrænsning af indholdssektoren  

I overensstemmelse med udbudsspecifikationerne er følgende kulturelle brancher omfattet 
af undersøgelsen: film, tv og musik.  
I undersøgelsen omfatter termen "audiovisuel" film af enhver art og alle vinduer: teater, 
video, VoD mv.  
 

Metodologi 

Metodologiske instrumenter 

Forskningsarbejdet hvilede hovedsagelig på to hovedinstrumenter: 
dokumentationsundersøgelser og interview (feltundersøgelser). 
Ved dokumentationsundersøgelserne blev der anvendt de vigtigste tilgængelige trykte 
kilder og onlinekilder. 
Interviewene blev foretaget i Europa og andetsteds med nogle af de mest relevante 
interessenter på hvert område. Kilderne og interviewlisten er opført i bilaget til 
undersøgelsesrapporten.  
 
Metodologiske udfordringer 

Mangel på statistiske data 

Et af de hovedproblemer, som konsulenterne og fagfolkene i almindelighed stødte på på 
området, er den generelle mangel - især på EU-plan - på statistiske data for undersøgelser 
af denne type. Dette er helt klart tilfældet med hensyn til analysen af især omfanget af 
piratkopiering eller opkrævningen af afgiften for privat kopiering, som kun forekommer i 25 
EU-medlemsstater. Det er også tilfældet, hvad angår detaljerede oplysninger, såsom 
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fordelingen hos telekommunikationsoperatørerne mellem telefon, bredbånd og 
indholdstjenester (f.eks. abonnementer på IP TV, VoD og SVoD-kanaler) eller omsætningen 
hos de forskellige underleverandører i de respektive tv-koncerner. Denne svaghed på det 
statistiske felt, som ikke falder ind under Det Europæiske Observatorium for Det 
Audiovisuelle Områdes indsatsområde, har betydelige konsekvenser for opstillingen af 
forretningsmodeller og prognoser med pålidelige data. 
 
Politiske betænkeligheder 

Den audiovisuelle sektor og mere generelt de kreative industrier har historisk set haft 
forholdsvis god succes med i større eller mindre grad at gøre politikerne opmærksomme på 
deres krav og behov. I løbet af de sidste 10 år er andre interessenter dukket op og har 
gjort opmærksom på dem selv på dette område. Dette har været tilfældet med 
telekommunikationsoperatørerne og nu forbrugerne. Analysen af værdikæderne i 
undersøgelsen viser, at med den brede adgang til internet via højhastighedsbredbånd og 
fremkomsten af sociale netværk er de forskellige værdikædedeltageres interesser ikke altid 
sammenfaldende. Der bør findes kompromiser på det politiske plan ved udformningen af 
den lovgivningsmæssige respons. På denne baggrund er det i forbindelse med 
tilvejebringelsen af en konsensus eller i det mindste en mulig fællesnævner, at denne 
undersøgelse, som er foranlediget af Europa-Parlamentet, har vist sig nødvendig.   
  
De mange involverede interessenter 

Den audiovisuelle sektor og musiksektorens digitale dimension er kendetegnet ved et stort 
antal forskellige interessenter. De talrige distributionsmodeller og -kanaler har øget antallet 
af interessenter - fra ophavsmænd til aggregatorer. Samtidig har 
telekommunikationsoperatørerne og på det seneste de komponentproducenter, der er 
inddraget i kraft af "connected tv", udviklet deres egne markedsintegrations- og 
markedspenetrationsstrategier. Mens indholdet mere end nogensinde er konge, medfører 
nye systemer for produktion, distribution og kontrol af kataloger og traditionelle 
værdikæder nye operatører, der konkurrerer om en andel af markedet og værdien. 
Etablerede distributions- og servicemodeller er truet af kollaps som følge af fremkomsten af 
højhastighedsbredbånd, digitale formater og digital distribution eller 360°-distribution. 
Forbrugeradfærden tilføjer et yderligere lag af kompleksitet: "fansubbing"13, P2P-fildeling, 
udvekslinger i sociale netværk og streaming, der alt sammen indvirker på 
udnyttelsesstrategierne for de enkelte kategorier af rettigheder, vinduer og geografiske 
områder. 
 
Der skal ved indførelsen af en indholdsenhedstakstordning tages højde for disse indbyrdes 
afvigende interesser.  
 
Frister 

Ifølge kommissoriet skulle undersøgelsen gennemføres inden for fire måneder. Den 
begrænsede tidsramme gjorde det vanskeligt at indsamle udtømmende oplysninger og at 
interviewe alle interessenter inden for alle sektorer i samtlige medlemsstater og foretage 
en grundig analyse af særlige spørgsmål omkring forretningsmodellen. 
 
 
 
 

                                                 
13  Det at forbrugerne tilføjer undertekster. 
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Generel vurdering 

Dette er af flere grunde en opgave med store udfordringer. 
 I betragtning af at musikindustrien globalt og i Europa i særdeleshed befinder sig i 

en dyb og potentielt dødelig krise, er denne undersøgelse yderst vigtig. 
 På baggrund af modstanden på mange områder og af mange grunde mod at 

graduere lovgivningen som en respons herpå, er det i højeste grad ønskeligt at 
skaffe sig indsigt i mulighederne for og begrænsningerne ved alternative modeller. 

 Der er en stor mængde data og synspunkter at indsamle og behandle. 
 Indhentningen af et nyttigt og objektivt input fra rettighedshaverne og 

rettighedsbrugerne frembyder udfordringer. 
 
Disse punkter er også gyldige for den audiovisuelle sektor. De kreative industrier står over 
for en holdningsændring i almenhedens forbrugsvaner (musik i højere grad end film), som 
er muliggjort gennem de samme teknologier, der fremmer piratkopiering. En adskillelse af 
de to brancher er således vanskelig og ikke nødvendigvis i de forskellige interessenters 
umiddelbare interesse på et tidspunkt, hvor de kæmper for deres positioner i denne nye 
verden. 
 
Indførelsen af en indholdsenhedstakstordning af enhver type uanset anvendelsesområde 
forudsætter en grundig analyse af det kollektive forvaltningssystem. De kollektive 
forvaltningssystemers struktur i Europa rejser en række stærkt kontroversielle politiske 
emner og mange retlige usikkerheder, som endnu ikke er løst i EU-lovgivningen.  
 


