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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/.../EF

af

om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder

i informationssamfundet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2,

samt artikel 55 og 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 108 af 7.4.1998, s. 6 og EFT C 180 af 25.6.1999, s. 6.
2 EFT C 407 af 28.12.1998, s. 30.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 10.2.1999 (EFT C 150 af 28.5.1999, s. 171), Rådets fælles

holdning af                        (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse
af                    (endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Traktaten foreskriver oprettelse af et indre marked og indførelse af en ordning, der sikrer, at

konkurrencen i det indre marked ikke fordrejes. En harmonisering af medlemsstaternes lovgivning

om ophavsret og beslægtede rettigheder bidrager til at opnå disse mål.

(2) Det Europæiske Råd har på sit møde den 24. og 25. juni 1994 på Korfu understreget behovet

for at skabe en generel og fleksibel retlig ramme på fællesskabsniveau for at fremme udviklingen af

informationssamfundet i Europa. Dette kræver blandt andet, at der findes et indre marked for nye

varer og tjenester. Der findes allerede eller der er ved at blive indført en betydelig fællesskabslov-

givning med et sådant regelsæt. Ophavsret og beslægtede rettigheder spiller en afgørende rolle i

denne forbindelse, idet disse rettigheder beskytter og fremmer udviklingen og markedsføringen af

nye varer og tjenester samt skabelsen og udnyttelsen af deres kreative indhold.

(3) Den foreslåede harmonisering medvirker til gennemførelsen af de fire friheder på det indre

marked og respekterer de grundlæggende retsprincipper, særlig ejendomsretten - herunder den

intellektuelle ejendomsret -, ytringsfriheden og almenhedens interesse.
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(4) En harmoniseret retlig ramme for ophavsret og beslægtede rettigheder vil i kraft af den øgede

retssikkerhed samtidig med overholdelsen af et højt beskyttelsesniveau for de intellektuelle ejen-

domsrettigheder medføre betydelige investeringer i kreativ og innovativ virksomhed, herunder i net-

infrastruktur, og føre til vækst og øget konkurrenceevne for den europæiske industri både hvad

angår udbud af indhold og informationsteknologi og generelt i en række industrisektorer og kul-

turelle sektorer. Dette vil kunne sikre arbejdspladser og fremme jobskabelsen.

(5) Den teknologiske udvikling har øget og diversificeret mulighederne for skabelse, produktion

og udnyttelse. Der er ikke behov for nye begreber inden for ophavsretlig beskyttelse, men de nu-

gældende retsregler vedrørende ophavsret og beslægtede rettigheder bør tilpasses og suppleres for at

tage passende hensyn til de økonomiske realiteter, f.eks. nye former for udnyttelse.

(6) Hvis der ikke sker en harmonisering på fællesskabsniveau, vil de lovgivningsinitiativer, der

allerede er taget i en række medlemsstater som svar på den teknologiske udvikling, kunne medføre

betydelige forskelle i beskyttelsesniveauet og dermed hindre den frie bevægelighed for varer og tje-

nester, der indeholder eller er baseret på intellektuelle ejendomsrettigheder, hvilket vil føre til en ny

opdeling af det indre marked og lovgivningsmæssig inkonsekvens. Følgerne af en sådan lovgiv-

ningsmæssig forskel og uvished vil få større betydning i takt med videreudviklingen af informati-

onssamfundet, der allerede har betydet en kraftig forøgelse af den grænseoverskridende udnyttelse

af intellektuel ejendomsret. Denne udvikling vil og bør styrkes yderligere. Betydelig lovgivnings-

mæssig forskel og uvished med hensyn til beskyttelsesniveauet kan hindre stordriftsfordele for nye

varer og tjenester, der indeholder ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder.
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(7) Fællesskabets retlige ramme for beskyttelse af ophavsret og beslægtede rettigheder bør derfor

også tilpasses og suppleres i det omfang, det er nødvendigt for det indre markeds funktion. Natio-

nale bestemmelser om ophavsret og beslægtede rettigheder, der er meget forskellige fra den ene

medlemsstat til den anden, eller som medfører retlig uvished, der hindrer det indre markeds funk-

tion og udviklingen af informationssamfundet i Europa, bør derfor tilpasses, og inkonsekvente

nationale reaktioner på den teknologiske udvikling bør undgås, hvorimod der ikke er behov for at

fjerne eller undgå forskelle, der ikke påvirker det indre markeds funktion negativt.

(8) De forskellige sociale, samfundsmæssige og kulturelle følger af informationssamfundet gør

det nødvendigt at tage hensyn til varers og tjenesters specifikke indhold.

(9) Udgangspunktet for en harmonisering af ophavsret og beslægtede rettigheder bør være et højt

beskyttelsesniveau, da sådanne rettigheder er af afgørende betydning for den intellektuelle skabel-

sesproces. En sådan beskyttelse bidrager til at bevare og udvikle kreativiteten til gavn for ophavs-

mænd, kunstnere, producenter, forbrugere, kulturen, industrien og almenheden generelt. Intellektuel

ejendomsret er derfor blevet anerkendt som en integrerende del af ejendomsretten.
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(10) Hvis ophavsmænd og kunstnere skal kunne fortsætte deres kreative og kunstneriske arbejde,

er det nødvendigt, at de modtager et passende vederlag for anvendelsen af deres værker, og det

samme gælder producenterne, der skal kunne finansiere dette arbejde. De investeringer, der er

nødvendige for at fremstille varer som f.eks. fonogrammer, film eller multimedieprodukter og

tjenesteydelser som f.eks. bestillingstjenester, er meget betydelige. En passende retlig beskyttelse af

intellektuelle ejendomsrettigheder er nødvendig for at sikre et sådant vederlag og muliggøre et

tilfredsstillende afkast af investeringerne.

(11) En effektiv og rigoristisk beskyttelsesordning for ophavsret og beslægtede rettigheder er et af

de vigtigste redskaber til at sikre de nødvendige ressourcer til skabelsesprocessen og kulturproduk-

tion i Europa og navnlig garantere skabende og udøvende kunstneres uafhængighed og værdighed.

(12) Passende beskyttelse af ophavsret og beslægtede rettigheder er ligeledes af stor betydning set

ud fra et kulturelt synspunkt. Ifølge traktatens artikel 151 skal Fællesskabet tage hensyn til de kultu-

relle aspekter i sin indsats.

(13) Bestræbelser på i fællesskab at nå til enighed om tekniske foranstaltninger, der skal anvendes

konsekvent på europæisk plan, og som tager sigte på at beskytte værker og andre frembringelser og

sikre den nødvendige information om rettighederne på området, er af afgørende betydning, eftersom

det i sidste instans er den eneste måde, hvorpå man kan sikre den praktiske gennemførelse af de

principper og garantier, der er fastsat i lovgivningen.

(14) Dette direktiv bør fremme læring og kultur gennem beskyttelse af værker og andre frem-

bringelser og samtidig åbne mulighed for undtagelser i offentlighedens interesse med henblik på ud

dannelse og undervisning.
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(15) Den diplomatiske konference, der blev afholdt inden for rammerne af Verdensorganisationen

for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) i december 1996, førte til vedtagelsen af to nye traktater,

nemlig WIPO-traktaten om ophavsret og WIPO-traktaten om fremførelser og fonogrammer, der

vedrører henholdsvis beskyttelse af ophavsmænd og beskyttelse af udøvende kunstnere og frem-

stillere af fonogrammer. Disse traktater ajourfører i væsentligt omfang den internationale beskyt-

telse af ophavsret og beslægtede rettigheder, herunder den såkaldte digitale agenda, og forbedrer

mulighederne for internationalt at bekæmpe piratvirksomhed. Fællesskabet og de fleste medlems-

stater har allerede undertegnet traktaterne, og forberedelserne til Fællesskabets og medlemsstaternes

ratifikation af traktaterne er i gang. Dette direktiv tjener ligeledes til at gennemføre et vist antal af

disse nye internationale forpligtelser.

(16) Erstatningsansvar i forbindelse med aktiviteter på netværker vedrører ikke blot ophavsret og

beslægtede rettigheder, men også en række andre områder som f.eks. ærekrænkelse, vildledende

reklamer eller krænkelse af varemærker, og spørgsmålet bliver derfor behandlet generelt i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informa-

tionssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("Direktivet om elektronisk

handel")1, der afklarer og harmoniserer forskellige retlige aspekter vedrørende tjenester i informa-

tionssamfundet, herunder elektronisk handel.  Nærværende direktiv bør gennemføres inden for en

tilsvarende tidsramme som direktivet om elektronisk handel, da sidstnævnte indeholder et samlet

sæt af principper og bestemmelser, der bl.a. vedrører visse vigtige dele af dette direktiv. Dette

direktiv berører ikke bestemmelserne om ansvar i direktivet om elektronisk handel.

                                                
1 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
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(17) Det er, særlig på baggrund af de krav, der følger af det digitale område, nødvendigt at sikre, at

de organer, der kollektivt forvalter rettighederne, opnår en højere grad af rationalisering og åbenhed

hvad angår overholdelse af konkurrencereglerne.

(18) Dette direktiv berører ikke ordningerne i medlemsstaterne om forvaltning af rettigheder såsom

aftalelicenser.

(19) Rettighedshavernes droit moral udøves i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning

og bestemmelserne i Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker, WIPO-

traktaten om ophavsret og WIPO-traktaten om fremførelser og fonogrammer. Droit moral forbliver

uden for dette direktivs anvendelsesområde.

(20) Dette direktiv bygger på de principper og bestemmelser, der allerede er fastsat i de gældende

direktiver på området, herunder direktiv 91/250/EØF1, 92/100/EØF2, 93/83/EØF3, 93/98/EØF4 og

96/9/EF5, og det videreudvikler disse principper og bestemmelser og anvender dem på informati-

onssamfundsområdet. Bestemmelserne i nærværende direktiv bør gælde med forbehold af disse

direktivers bestemmelser, medmindre andet er angivet i nærværende direktiv.

                                                
1 Rådets direktiv 91/250/EØF af 14. maj 1991 om retlig beskyttelse af edb-programmer (EFT

L 122, 17.5.1991, s. 42). Ændret ved direktiv 93/98/EØF.
2 Rådets direktiv 92/100/EØF af 19. november 1992 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt

om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret
(EFT L 346, 27.11.1992, s. 61). Ændret ved direktiv 93/98/EØF.

3 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 (EFT L 248, 6.10.1993, s. 15).

4 Rådets direktiv 93/98/EØF af 29. oktober 1993 om harmonisering af beskyttelsestiden for
ophavsret og visse beslægtede rettigheder (EFT L 290, 24.11.1993, s. 9).

5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af
databaser (EFT L 77, 27.3.1996, s. 20).
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(21) Dette direktiv definerer de handlinger, der er omfattet af reproduktionsretten hvad angår de

forskellige rettighedshavere. Definitionen bør være i overensstemmelse med gældende fællesskabs-

ret. Det er nødvendigt med en bred definition af disse handlinger for at sikre retssikkerhed i det

indre marked.

(22) Målsætningen om at yde reel støtte til kulturformidling må ikke virkeliggøres ved at give

afkald på en effektiv beskyttelse af rettighederne og at acceptere ulovlig handel med eller kopiering

af kunstværker eller piratkopiering.

(23) Dette direktiv bør medføre en yderligere harmonisering af ophavsmænds ret til overføring til

almenheden. Denne ret skal opfattes bredt som omfattende enhver overføring til den del af almen-

heden, som ikke befinder sig på det sted, hvorfra overføringen finder sted. Denne ret omfatter en

hver sådan form for trådbunden eller trådløs transmission eller retransmission af et værk til almen-

heden, herunder udsendelse i radio og fjernsyn. Denne ret bør dog ikke omfatte andre handlinger.

(24) Retten til at stille de frembringelser, som omhandles i artikel 3, stk. 2, til rådighed for almen-

heden skal opfattes som omfattende enhver tilrådighedsstillelse af sådanne frembringelser for den

del af almenheden, som ikke befinder sig på det sted, hvor frembringelserne stilles til rådighed, og

som ikke omfattende andre handlinger.
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(25) Den retlige uvished vedrørende arten af og beskyttelsesniveauet for bestillingstransmissioner

via net af ophavsretligt beskyttede værker og af frembringelser, der er beskyttet af beslægtede ret-

tigheder, bør fjernes ved indførelse af en harmoniseret beskyttelse på fællesskabsniveau. Det bør

fremgå klart, at en sådan beskyttelse giver alle de i direktivet anerkendte rettighedshavere en eneret

til at stille ophavsretligt beskyttede værker og andre frembringelser til rådighed for almenheden ved

hjælp af interaktive bestillingstransmissioner. Sådanne interaktive bestillingstransmissioner er

karakteriseret ved, at almenheden har adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt.

(26) Når radio- og fjernsynsforetagender som bestillingstjenester tilbyder radio- eller tv-produktio-

ner, der indeholder musik fra kommercielle fonogrammer som en integrerende del deraf, bør der

tilskyndes til aftalelicenser for at lette afviklingen af fonogramrettighederne.

(27) Den blotte tilrådighedsstillelse af fysiske faciliteter, der muliggør eller bevirker overføring,

udgør dog ikke i sig selv overføring i henhold til dette direktiv.

(28) Ophavsretlig beskyttelse efter dette direktiv omfatter eneretten til at kontrollere spredning af

et værk, der indgår i et fysisk gode. Første salg i Fællesskabet af et originalværk eller eksemplarer

heraf foretaget af rettighedshaveren eller med dennes samtykke udtømmer retten til at kontrollere

videresalg af den pågældende frembringelse i Fællesskabet. Retten bør ikke udtømmes i forbindelse

med videresalg af et originalværk eller eksemplarer heraf foretaget af rettighedshaveren eller med

dennes samtykke uden for Fællesskabet. Udlejnings- og udlånsrettighederne for ophavsmænd er

fastsat i direktiv 92/100/EØF. Retten til spredning i henhold til dette direktiv gælder med forbehold

af bestemmelserne vedrørende udlejnings- og udlånsrettighederne i kapitel I i det pågældende

direktiv.
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(29) Spørgsmålet om konsumption er ikke relevant i forbindelse med tjenester, herunder især

online-tjenester. Det er heller ikke relevant ved fysisk kopiering af et værk eller en anden frembrin-

gelse fore taget af en bruger af en sådan tjeneste med rettighedshaverens samtykke. Det samme

gælder derfor for udlejning og udlån af originalværker eller eksemplarer heraf eller andre frembrin-

gelser, der har karakter af tjenester. I modsætning til CD-ROM eller CD-I, hvor de intellektuelle

ejendomsrettigheder er indeholdt i et fysisk medium, nemlig en vare, udgør alle online-tjenester i

realiteten en handling, der kræver tilladelse, når det er foreskrevet efter de ophavsretlige regler eller

reglerne vedrørende den beslægtede ret.

(30) De rettigheder, der omhandles i direktivet, kan overdrages, tildeles eller indrømmes ved afta-

lelicenser , uden at det berører de relevante nationale bestemmelser om ophavsret og beslægtede

rettigheder.

(31) Det er nødvendigt at bevare en rimelig balance med hensyn til rettigheder og interesser mel-

lem de forskellige kategorier af rettighedshavere og mellem de forskellige kategorier af rettigheds-

havere og brugere af beskyttede frembringelser. De i medlemsstaterne gældende undtagelser og

indskrænkninger til rettighederne må nyvurderes på baggrund af den nye elektroniske udvikling.

Eksisterende forskelle hvad angår undtagelser og indskrænkninger med hensyn til visse handlinger,

der er underlagt restriktioner, har direkte negative følger for det indre marked for ophavsret og

beslægtede rettigheder. Disse forskelle kan meget vel blive endnu mere udtalte i takt med videreud-

viklingen af den grænseoverskridende udnyttelse af værker og grænseoverskridende aktiviteter. For

at sikre at det indre marked fungerer tilfredsstillende, bør definitionen af sådanne undtagelser og

indskrænkninger i en vis grad harmoniseres. Harmoniseringsgraden bør baseres på deres følger for

det indre markeds funktion.
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(32) Direktivet indeholder en udtømmende opregning af undtagelser og indskrænkninger til repro-

duktionsretten og retten til overføring til almenheden. Nogle undtagelser og indskrænkninger finder

i givet fald kun anvendelse på retten til reproduktion. Listen tager behørigt hensyn til medlems-

staternes forskellige retlige traditioner, samtidig med at den tilsigter at sikre det indre markeds

funktion. Det er ønskeligt, at medlemsstaterne anvender disse undtagelser og indskrænkninger på

ensartet vis, hvilket vil blive vurderet i forbindelse med den fremtidige gennemgang af gennem-

førelseslovgivningen.

(33) Med hensyn til eneretten til reproduktion bør der gælde en undtagelse for så vidt angår visse

midlertidige reproduktionshandlinger, som er flygtige eller tilfældige og udgør en integrerende og

væsentlig del af en teknisk proces, som udelukkende foretages med henblik på at muliggøre enten

en mellemmands effektive transmission i et net mellem tredjemænd eller en lovlig anvendelse af et

værk eller af andre frembringelser. De pågældende reproduktionshandlinger bør ikke have nogen

selvstændig økonomisk værdi. For så vidt handlingerne opfylder disse betingelser, bør denne undta-

gelse også dække browsing samt handlinger, der muliggør lagringer i cache-hukommelsen, herun-

der sådanne, som bidrager til, at transmissionssystemerne fungerer effektivt, forudsat at mellem-

manden ikke ændrer informationen og ikke foretager indgreb i den lovlige anvendelse af teknologi,

som er almindelig anerkendt og anvendt af industrien, med det formål at skaffe sig data om anven-

delsen af informationen. En brug bør anses for lovlig, når den er godkendt af rettighedshaveren,

eller når den ikke er undergivet lovmæssige restriktioner.

(34) Medlemsstaterne bør have mulighed for at indføre visse undtagelser og indskrænkninger

f.eks. med henblik på brug til undervisning og forskning, til fordel for offentlige institutioner som

f.eks. biblioteker og arkiver, med henblik på redegørelser for dagsbegivenheder, citater, til brug for

handicappede, af hensyn til den offentlige sikkerhed eller med henblik på en administrativ eller

retslig procedure.
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(35) I visse undtagelsestilfælde bør rettighedshavere have en rimelig kompensation for anvendel-

sen af deres beskyttede værker eller andre beskyttede frembringelser. Når det fastsættes, hvilken

form en sådan rimelig kompensation skal have, hvilke nærmere bestemmelser der skal gælde for

den, og hvilket omfang den eventuelt skal have, bør der tages hensyn til de særlige omstændigheder

i hvert enkelt tilfælde. I forbindelse med vurderingen af disse omstændigheder kan det være rele-

vant som kriterium at lægge til grund, om rettighedshaverne eventuelt har lidt skade som følge af

den pågældende handling. I visse sager, hvor rettighedshaverne allerede har modtaget en anden

form for betaling, f.eks. som del af en licensafgift, bør der ikke forfalde specifik eller særskilt beta-

ling. Ved fastsættelsen af størrelsen af den rimelige kompensation bør der tages hensyn til, i hvor

stor udstrækning der anvendes tekniske beskyttelsesforanstaltninger som nævnt i dette direktiv. I

visse situationer, hvor skaden for rettighedshaveren er minimal, bør der ikke være betalingspligt.

(36) Medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser om rimelig kompensation til rettighedshavere,

også når de anvender de fakultative undtagelsesbestemmelser, der ikke indeholder krav om en sådan

kompensation.

(37) De nationale ordninger for reprografi, der måtte findes, skaber ikke store hindringer i det

indre marked. Medlemsstaterne bør have mulighed for at indføre en undtagelse eller indskrænkning

med hensyn til reprografi.
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(38) Medlemsstaterne bør have mulighed for at indføre en undtagelse eller indskrænkning med

hensyn til retten til reproduktion mod en rimelig kompensation for visse former for reproduktion af

lyd-, video- og audiovisuelt materiale til privat brug. Dette kan indebære indførelse af eller fortsat

anvendelse af vederlagsordninger som kompensation for rettighedshavernes tab. Selv om forskelle

mellem sådanne vederlagsordninger påvirker det indre markeds funktion, vil disse forskelle, når der

er tale om analog privat reproduktion, ikke få væsentlige følger for udviklingen af informationssam-

fundet. Digital privatkopiering kan formodes at vinde større udbredelse og få større økonomiske

konsekvenser. Der bør derfor tages passende hensyn til forskellene mellem digital og analog privat-

kopiering, og der bør i visse henseender skelnes mellem dem.

(39) Hvis undtagelsen eller indskrænkningen anvendes på privatkopiering, bør medlemsstaterne

tage behørigt hensyn til den teknologiske og økonomiske udvikling, navnlig for så vidt angår digital

privatkopiering og vederlagsordninger, når der findes effektive tekniske beskyttelsesforanstaltnin-

ger. Sådanne undtagelser eller indskrænkninger bør hverken hindre anvendelsen af tekniske foran-

staltninger eller deres gennemførelse over for ulovlig omgåelse.

(40) Medlemsstaterne kan indføre en undtagelse eller indskrænkning til fordel for visse almennyt-

tige institutioner som f.eks. offentligt tilgængelige biblioteker og lignende institutioner samt arkiver.

Undtagelsen bør dog begrænses til visse særlige tilfælde, der er omfattet af retten til reproduktion.

En sådan undtagelse eller indskrænkning bør ikke omfatte anvendelser i forbindelse med onlinele-

vering af beskyttede værker eller andre frembringelser. Direktivet bør ikke berøre medlemsstaternes

mulighed for at indrømme undtagelser fra eneretten til offentligt udlån efter artikel 5 i direktiv

92/100/EØF. Der bør derfor tilskyndes til, at der indgås særlige aftaler eller gives særlige licenser,

som på en afbalanceret måde er til fordel for disse institutioner og deres formidlingsarbejde.
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(41) Når undtagelsen eller indskrænkningen gælder efemere optagelser foretaget af radio- og fjern-

synsforetagender, antages radio- og fjernsynsforetagendets egne midler at omfatte midler tilhørende

en person, der handler på radio- og fjernsynsforetagendets vegne og under dette foretagendes an-

svar.

(42) Når undtagelsen eller indskrænkningen gælder ikke-kommercielle uddannelsesmæssige og

videnskabelige forskningsmæssige formål, herunder fjernundervisning, bør den pågældende aktivi-

tets ikke-kommercielle karakter bestemmes af selve aktiviteten. Den pågældende institutions orga-

nisationsstruktur og finansieringsmåde er ikke afgørende faktorer i denne henseende.

(43) Det er under alle omstændigheder vigtigt, at medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige

foranstaltninger for at lette adgangen til værker for personer med et handicap, der hindrer udnyttel-

sen af værkerne, idet der særlig bør lægges vægt på tilgængelige formater.

(44) Når undtagelserne og indskrænkningerne som omhandlet i dette direktiv anvendes, bør det ske

i overensstemmelse med internationale forpligtelser. Sådanne undtagelser og indskrænkninger må

ikke anvendes på en sådan måde, at det skader rettighedshavernes legitime interesser eller er i strid

med en normal udnyttelse af de pågældende værker og frembringelser. Medlemsstaternes bestem-

melser om sådanne undtagelser eller indskrænkninger bør navnlig på behørig vis afspejle de for-

øgede økonomiske følger, sådanne undtagelser eller indskrænkninger kan få i forbindelse med det

nye elektroniske samfund. Det kan derfor blive nødvendigt at begrænse visse undtagelsers eller

indskrænkningers anvendelsesområde yderligere i forbindelse med visse nye anvendelser af ophavs-

retligt beskyttede værker og frembringelser.

(45) Undtagelserne og indskrænkningerne i artikel 5, stk. 2, 3 og 4, bør dog ikke være til hinder

for, at der kan fastlægges kontraktmæssige vilkår med henblik på at sikre en rimelig kompensation

for rettighedshavere, i det omfang det er tilladt i henhold til national lovgivning.
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(46) Adgang til mægling kunne hjælpe brugere og rettighedshavere til at løse uoverensstemmelser.

Kommissionen bør inden for rammerne af kontaktudvalget og i samarbejde med medlemsstaterne

gennemføre en undersøgelse for at fremme de nye retsmidler til løsning af uoverensstemmelser i

forbindelse med ophavsret og beslægtede rettigheder.

(47) Den tekniske udvikling vil give rettighedshaverne mulighed for at anvende tekniske foran-

staltninger til at forhindre eller begrænse handlinger, som indehaverne af ophavsrettigheder, be-

slægtede rettigheder eller sui generis-retten i databaser ikke har givet tilladelse til. Der er imidlertid

fortsat en fare for, at ulovlige aktiviteter kan muliggøre eller lette omgåelse af den tekniske beskyt-

telse, som disse foranstaltninger giver. For at undgå forskellige retsregler, der vil kunne hindre det

indre markeds funktion, er det nødvendigt at have en harmoniseret retlig beskyttelse mod omgåelse

af effektive tekniske foranstaltninger og mod levering af anordninger og produkter eller tjenester

hertil.

(48) Der bør tilvejebringes en sådan retlig beskyttelse af tekniske foranstaltninger, der effektivt

begrænser handlinger, som indehaverne af ophavsrettigheder, beslægtede rettigheder eller sui

generis-retten i databaser ikke har givet tilladelse til, uden dog at forhindre det elektroniske udstyr i

at fungere normalt eller den teknologiske udvikling heraf. En sådan retlig beskyttelse indebærer

ikke nogen forpligtelse med hensyn til udvikling af anordninger, produkter, komponenter eller tje-

nester svarende til tekniske foranstaltninger, når sådanne anordninger, produkter, komponenter eller

tjenester ikke på anden måde er omfattet af forbuddet i artikel 6. En sådan retlig beskyttelse bør

over holde proportionalitetsprincippet og bør ikke udgøre en hindring for sådanne foranstaltninger

eller aktiviteter, der har andre formål eller anvendelser af væsentlig kommerciel betydning end

omgåelse af tekniske beskyttelsesforanstaltninger. Denne beskyttelse må blandt andet ikke være til

hinder for forskningen inden for kryptering.



9512/1/00 REV 1 HV/hm 16
DG C II   DA

(49) Den retlige beskyttelse af tekniske foranstaltninger berører ikke anvendelsen af eventuelle

nationale bestemmelser, der forbyder privatpersoner at besidde anordninger, produkter eller kompo-

nenter til omgåelse af tekniske foranstaltninger.

(50) En sådan harmoniseret retlig beskyttelse berører ikke bestemmelserne om beskyttelse i hen

hold til direktiv 91/250/EØF. Især bør denne beskyttelse ikke omfatte beskyttelse af tekniske foran-

staltninger, der anvendes i forbindelse med edb-programmer, som udelukkende omhandles i nævnte

direktiv. Den bør hverken hæmme eller hindre udviklingen eller brugen af midler til at omgå en

teknisk foranstaltning, der er nødvendig for udførelsen af handlinger i henhold til bestemmelserne i

artikel 5, stk. 3, eller artikel 6 i direktiv 91/250/EØF. I artikel 5 og 6 i nævnte direktiv fastsættes

udelukkende undtagelser til eneretten til edb-programmer.

(51) Den retlige beskyttelse af tekniske foranstaltninger finder anvendelse, for så vidt den ikke

skader den offentlige orden, som omhandlet i artikel 5, eller den offentlige sikkerhed. Medlemssta-

terne bør fremme rettighedshavernes frivillige initiativer, herunder indgåelse og gennemførelse af

aftaler mellem rettighedshavere og andre involverede parter, til at stræbe efter at opfylde formålene

med visse undtagelser og indskrænkninger i henhold til national lovgivning i overensstemmelse

med dette direktiv. Hvis der ikke inden for en rimelig tid træffes sådanne frivillige foranstaltninger

eller aftaler, bør medlemsstaterne træffe passende foranstaltninger til at sikre, at rettighedshaverne

giver de personer, som er begunstiget af nævnte undtagelser eller indskrænkninger, passende mu-

lighed for at nyde godt af dem, enten ved at ændre en allerede gennemført teknisk foranstaltning

eller på anden vis. For at hindre misbrug af foranstaltninger, som er truffet af rettighedshaverne,

herunder i forbindelse med aftaler, eller af en medlemsstat, bør enhver teknisk foranstaltning, som

anvendes ved gennemførelsen af sådanne foranstaltninger, imidlertid nyde retlig beskyttelse.
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(52) Ved gennemførelse af undtagelser eller indskrænkninger i forbindelse med privatkopiering i

overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, litra b), bør medlemsstaterne også fremme anvendelse af

frivillige foranstaltninger for at få opfyldt formålene med sådanne undtagelser eller indskrænk-

ninger. Hvis der ikke inden for en rimelig tid er blevet truffet frivillige foranstaltninger, der gør det

muligt at foretage reproduktioner til privat brug, kan medlemsstaterne træffe foranstaltninger, for at

give dem, der er begunstiget af nævnte undtagelser eller indskrænkninger, mulighed for at nyde

godt af dem. Frivillige foranstaltninger truffet af rettighedshavere, herunder aftaler mellem rettig-

hedshavere og andre involverede parter, samt foranstaltninger truffet af medlemsstaterne forhindrer

ikke rettighedshavere i at anvende tekniske foranstaltninger, der er i overensstemmelse med und-

tagelser eller indskrænkninger vedrørende privatkopiering i national lov i overensstemmelse med

artikel 5, stk. 2, litra b), under hensyntagen til betingelserne om rimelig kompensation som omhand-

let nævnte bestemmelse, og en eventuel forskel i de forskellige betingelser for anvendelse heraf i

overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, såsom kontrol med antallet af reproduktioner. For at for-

hindre misbrug af sådanne foranstaltninger bør tekniske foranstaltninger, som anvendes til gennem-

førelse heraf, nyde retlig beskyttelse.

(53) Der er gjort store fremskridt inden for international standardisering af tekniske systemer til

identificering af værker og ophavsretligt beskyttede frembringelser i digitalt format. I et stadig mere

netværkspræget samfund kan forskelle i de tekniske foranstaltninger føre til inkompatible systemer i

Fællesskabet. De forskellige systemers kompatibilitet og interoperabilitet bør fremmes. Det ville i

høj grad være ønskeligt, at udviklingen af globale systemer fremmes.
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(54) Den tekniske udvikling vil fremme spredning af værker, navnlig via net, og det vil betyde, at

rettighedshaverne bliver nødt til at forbedre identificeringen af værket eller andre frembringelser,

ophavsmanden og enhver anden indehaver af rettigheder til værket eller frembringelsen samt at give

oplysninger om vilkårene for anvendelse af værket eller frembringelsen for at gøre det lettere at

forvalte de rettigheder, der er knyttet til værket eller frembringelsen. Rettighedshavere bør tilskyn-

des til at anvende mærkning, hvori de foruden ovennævnte oplysninger bl.a. anfører deres tilladelse,

når de lægger et værk eller en anden frembringelse ud på nettene.

(55) Der er imidlertid en fare for ulovlige aktiviteter med henblik på at fjerne eller ændre de til

værket knyttede elektroniske oplysninger om forvaltning af ophavsret, eller for på anden måde at

foretage spredning, import med henblik på spredning, udsendelse, overføring til almenheden eller

tilrådighedsstillelse for almenheden af værker eller andre beskyttede frembringelser, hvorfra så-

danne oplysninger er blevet fjernet uden tilladelse. For at undgå forskellige retsregler, der vil kunne

hindre det indre markeds funktion, er det nødvendigt at indføre en harmoniseret retlig beskyttelse

mod sådanne aktiviteter.

(56) Ovennævnte oplysninger om rettighedsforvaltning kan, afhængigt af deres udformning, sam-

tidig behandle personoplysninger om individuelle forbrugsmønstre med hensyn til beskyttede frem-

bringelser og muliggøre kortlægning af online-adfærd. Beskyttelse af personoplysninger efter

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske

personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplys-

ninger1 bør indgå i disse foranstaltningers tekniske funktioner.

                                                
1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
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(57) Medlemsstaterne bør indføre effektive sanktioner og retsmidler mod krænkelse af de rettighe-

der og forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv. De bør træffe alle de foranstaltninger, der er nød-

vendige for at sikre, at disse sanktioner og retsmidler finder anvendelse. De således fastsatte sankti-

oner bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til krænkelsen og have en afskrækkende virkning,

og de bør åbne mulighed for at anlægge erstatningssøgsmål og/eller kræve nedlagt forbud og, i givet

fald, kræve beslaglæggelse af det materiale, der ligger til grund for krænkelsen.

(58) Mellemmænds tjenester kan navnlig på det digitale område i stadig stigende grad anvendes af

tredjemand til krænkelser. I mange tilfælde er sådanne mellemmænd bedst i stand til at bringe så-

danne krænkelser til ophør. Med forbehold af eventuelle andre sanktioner og retsmidler, der kan

anvendes, bør rettighedshaverne derfor have mulighed for at kræve nedlagt forbud over for en mel-

lemmand, der overfører en tredjemands krænkelse af et beskyttet værk eller andre frembringelser i

et netværk. Denne mulighed bør foreligge, uanset om mellemmandens handlinger er undtaget i hen-

hold til artikel 5. Betingelserne og de nærmere bestemmelser for sådanne forbud bør fastsættes i

medlemsstaternes nationale lovgivning.

(59) Beskyttelsen i henhold til dette direktiv berører ikke nationale eller fællesskabsretlige lovbe-

stemmelser på andre områder, f.eks. i forbindelse med industriel ejendomsret, databeskyttelse,

adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester, adgang til offentlige dokumenter og reglen om række-

følgen af medier, som kan påvirke beskyttelsen af ophavsret og beslægtede rettigheder.

(60) For at sikre overensstemmelse med bestemmelserne i WIPO-traktaten om fremførelser og

fonogrammer bør direktiv 92/100/EØF og 93/98/EØF ændres -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
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KAPITEL I

Formål og anvendelsesområde

Artikel 1

Anvendelsesområde

1. Dette direktiv vedrører retlig beskyttelse af ophavsret og dermed beslægtede rettigheder inden

for rammerne af det indre marked med særligt henblik på informationssamfundet.

2. Med undtagelse af de i artikel 11 anførte tilfælde berører dette direktiv ikke de gældende

fællesskabsbestemmelser om:

a) retlig beskyttelse af edb-programmer

b) udlejnings- og udlånsrettigheder samt visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbin-

delse med intellektuel ejendomsret

c) ophavsret og dermed beslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via

satellit og viderespredning pr. kabel

d) beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder

e) retlig beskyttelse af databaser.
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KAPITEL II

Rettigheder og undtagelser

Artikel 2

Retten til reproduktion

Medlemsstaterne indfører en eneret til at tillade eller forbyde direkte eller indirekte, midlertidig

eller permanent reproduktion på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form, helt

eller delvis:

a) for ophavsmænd for så vidt angår deres værker

b) for udøvende kunstnere for så vidt angår optagelser af deres fremførelser

c) for fremstillere af fonogrammer for så vidt angår deres fonogrammer

d) for producenter af den første filmoptagelse for så vidt angår den originale film eller eksempla-

rer heraf, og

e) for radio- og fjernsynsforetagender for så vidt angår optagelser af deres udsendelser, hvad

enten der er tale om trådbunden eller trådløs transmission, herunder via kabel eller satellit.
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Artikel 3

Retten til overføring af værker til almenheden og

retten til tilrådighedsstillelse for almenheden af andre frembringelser

1. Medlemsstaterne tillægger ophavsmænd eneret til at tillade eller forbyde trådbunden eller

trådløs overføring til almenheden af deres værker, herunder tilrådighedsstillelse af deres værker på

en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt.

2. Medlemsstaterne indfører en eneret til at tillade og forbyde trådbunden eller trådløs tilrådig-

hedsstillelse for almenheden på en sådan måde, at almenheden får adgang til de pågældende værker

på et individuelt valgt sted og tidspunkt:

a) for udøvende kunstnere for så vidt angår optagelser af deres fremførelser

b) for fremstillere af fonogrammer for så vidt angår deres fonogrammer

c) for producenter af den første filmoptagelse for så vidt angår den originale film eller eksempla-

rer heraf, og

d) for radio- og fjernsynsforetagender for så vidt angår optagelser af deres udsendelser, hvad

enten der er tale om trådbunden eller trådløs transmission, herunder via kabel eller satellit.

3. Rettighederne efter stk. 1 og 2 udtømmes ikke af en overføring til almenheden eller tilrådig-

hedsstillelse for almenheden i henhold til denne artikel.
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Artikel 4

Retten til spredning

1. Medlemsstaterne tillægger ophavsmænd eneret til at tillade eller forbyde enhver form for

spredning til almenheden ved salg eller på anden måde af deres originalværker eller eksemplarer

heraf.

2. Spredningsretten udtømmes ikke i Fællesskabet for så vidt angår originalværker eller eksem-

plarer heraf, medmindre første salg eller anden overdragelse af ejendomsret i Fællesskabet af den

pågældende genstand foretages af rettighedshaveren eller med dennes samtykke.

Artikel 5

Undtagelser og indskrænkninger

1. Midlertidige reproduktionshandlinger efter artikel 2, som er flygtige eller tilfældige, og som

udgør en integrerende og væsentlig del af en teknisk proces, der udelukkende har til formål at mu-

liggøre

a) en mellemmands transmission i et netværk mellem tredjemænd eller

b) en lovlig brug

af et værk eller en anden frembringelse, og som ikke har selvstændig økonomisk værdi, er undtaget

fra den i artikel 2 nævnte ret til reproduktion.
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2. Medlemsstaterne kan indføre undtagelser fra eller indskrænkninger i den i artikel 2 nævnte ret

til reproduktion med hensyn til:

a) reproduktioner på papir eller lignende ved hjælp af en fotografisk teknik eller en anden proces

med tilsvarende virkning, bortset fra trykte noder, forudsat at rettighedshaverne modtager en

rimelig kompensation

b) reproduktioner på ethvert medium foretaget til privat og ikke-kommerciel brug for en fysisk

person, forudsat at rettighedshaverne modtager en rimelig kompensation, i forbindelse med

hvilken der tages hensyn til anvendelse eller ikke-anvendelse af de i artikel 6 nævnte tekniske

foranstaltninger på det pågældende værk eller den pågældende frembringelse

c) særlige reproduktionshandlinger, som foretages af offentligt tilgængelige biblioteker, uddan-

nelsesinstitutioner eller museer, eller af arkiver, og som ikke har til formål at opnå direkte

eller indirekte økonomiske eller kommercielle fordele

d) efemere optagelser af værker foretaget af radio- og fjernsynsforetagender ved hjælp af egne

midler og til egne udsendelser; bevarelse af sådanne optagelser i officielle arkiver kan tillades,

når der er tale om optagelser af exceptionel dokumentarisk karakter

e) reproduktioner af radio- og fjernsynsudsendelser foretaget af sociale institutioner med ikke-

kommercielle formål som f.eks. hospitaler eller fængsler, forudsat at rettighedshaverne mod-

tager en rimelig kompensation.
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3. Medlemsstaterne kan indføre undtagelser fra eller indskrænkninger i de rettigheder, der er

nævnt i artikel 2 og 3, i følgende tilfælde:

a) hvis der udelukkende er tale om anvendelse til anskueliggørelse i forbindelse med undervis-

ning eller med henblik på videnskabelig forskning, såfremt kilden med ophavsmandens navn

angives, når det er muligt, og det sker i et omfang, som det ikke-kommercielle formål beretti-

ger til

b) hvis der er tale om anvendelser til gavn for handicappede, som står i direkte forbindelse med

det pågældende handicap og er af ikke-kommerciel karakter, og det sker i et omfang, som er

påkrævet af hensyn til det særlige handicap

c) hvis der er tale om gengivelse i pressen, overføring til almenheden eller tilrådighedsstillelse af

udgivne artikler om aktuelle økonomiske, politiske eller religiøse emner eller af værker eller

andre frembringelser af samme karakter, der er udsendt over radio og tv, når en sådan anven-

delse ikke udtrykkeligt er beskyttet og kilden, herunder ophavsmandens navn, anføres, eller

hvis der er tale om anvendelse af værker eller andre frembringelser i forbindelse med redegø-

relse for dagsbegivenheder, og det sker i et omfang, som det informative formål berettiger til,

og såfremt kilden med ophavsmandens navn angives, når det er muligt

d) hvis der er tale om citater med henblik på formål som kritik eller anmeldelser, forudsat at de

vedrører et værk eller en anden frembringelse, som allerede er gjort tilgængelig for almen-

heden på lovlig vis, kilden med ophavsmandens navn angives, når det er muligt, og citaterne

er i overensstemmelse med god skik og med hensyn til deres omfang ikke går ud over, hvad

det særlige formål berettiger til
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e) hvis der er tale om anvendelse, der sker af hensyn til den offentlige sikkerhed eller med hen-

blik på en korrekt gennemførelse eller referering af administrative, parlamentariske eller rets-

lige procedurer

f) hvis der er tale om anvendelse af politiske taler samt uddrag af offentlige forelæsninger eller

lignende værker eller frembringelser og det sker i et omfang, som det informative for mål

berettiger til, og kilden med ophavsmandens navn angives, når det er muligt

g) hvis der er tale om anvendelse i religiøse ceremonier eller officielle ceremonier organiseret af

en offentlig myndighed

h) hvis der er tale om anvendelse af værker, f.eks. arkitektoniske værker eller skulpturer, der er

beregnet til at være varigt anbragt på offentlige steder

i) hvis der er tale om tilfældig medtagelse af et værk eller en anden frembringelse i andet mate-

riale

j) hvis der er tale om anvendelse med det formål at give meddelelse om en offentlig udstilling

eller salg af kunstværker i den udstrækning, det er nødvendigt for at promovere begivenheden

k) hvis der er tale om anvendelse med henblik på karikatur, parodi eller pastiche

l) hvis der er tale om anvendelse i forbindelse med demonstration eller reparation af udstyr

m) hvis der er tale om anvendelse af et kunstværk i form af en bygning eller i en tegning eller

plan vedrørende en bygning med henblik på genopbygning af bygningen
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n) hvis der er tale om anvendelse i form af overføring eller tilrådighedsstillelse med henblik på

forskning eller privat studium for enkeltpersoner i almenheden ved dertil indrettede terminaler

på stedet i de institutioner, der er nævnt i stk. 2, litra c), af værker og andre frembringelser,

som de har i deres samlinger, og som ikke er genstand for salg eller licens

o) hvis der er tale om anvendelse i visse andre mindre væsentlige tilfælde, hvor der allerede

findes undtagelser eller indskrænkninger i henhold til national lovgivning, såfremt de kun

vedrører analoge anvendelser og ikke berører den frie bevægelighed for varer og tjenester

inden for Fællesskabet, jf. dog de øvrige undtagelser og indskrænkninger i denne artikel.

4. Såfremt medlemsstaterne i henhold til stk. 2 eller 3 kan indføre en undtagelse eller ind-

skrænkning med hensyn til retten til reproduktion, kan de ligeledes indføre en undtagelse eller ind-

skrænkning med hensyn til retten til spredning som omhandlet i artikel 4, såfremt formålet med den

tilladte reproduktion berettiger dette.

5. Undtagelser og indskrænkninger efter stk. 1, 2, 3 og 4 må kun anvendes i visse specielle til-

fælde, der ikke strider mod den normale udnyttelse af værket eller andre frembringelser og ikke

indebærer urimelig skade for rettighedshaverens legitime interesser.
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KAPITEL III

Beskyttelse af tekniske foranstaltninger og oplysninger om rettighedsforvaltning

Artikel 6

Forpligtelser vedrørende tekniske foranstaltninger

1. Medlemsstaterne indfører en passende retlig beskyttelse mod omgåelse af enhver form for

effektive tekniske foranstaltninger, som den pågældende foretager, selvom han ved eller burde vide,

at dette er formålet.

2. Medlemsstaterne indfører en passende retlig beskyttelse mod fremstilling, import, distribu-

tion, salg, udlejning, reklame for salg og udlejning eller besiddelse i kommercielt øjemed af anord-

ninger, produkter eller komponenter eller ydelse af tjenester, der:

a) er genstand for salgsfremme, reklame eller markedsføring med henblik på omgåelse af, eller

b) kun i begrænset omfang har andet kommercielt formål eller anden kommerciel anvendelse

end omgåelse af, eller

c) primært er udviklet, produceret, tilpasset eller ydet med henblik på at muliggøre eller befordre

omgåelse af

enhver form for effektive tekniske foranstaltninger.
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3. Ved "tekniske foranstaltninger" forstås i dette direktiv teknologier, anordninger eller kompo-

nenter, der under deres normale funktion har til formål at forhindre eller begrænse handlinger i

forbindelse med værker eller andre frembringelser, som indehaveren af lovfæstede ophavsret-

tigheder eller ophavsretsbeslægtede rettigheder eller sui generis-rettigheder efter kapitel III i

direktiv 96/9/EF ikke har givet tilladelse til. Tekniske foranstaltninger skal anses som "effektive",

hvis anvendelsen af beskyttede værker eller andre frembringelser styres af rettighedshaveren ved

anvendelse af en adgangskontrol- eller beskyttelsesforanstaltning, f.eks. kryptering, scrambling eller

anden omdannelse af værket eller andre frembringelser eller en kopikontrolanordning, der opfylder

beskyttelsesformålet.

4. Uanset den retlige beskyttelse i henhold til stk. 1 skal medlemsstaterne, hvor rettighedsha-

verne ikke har truffet frivillige foranstaltninger, herunder aftaler mellem rettighedshaverne og andre

involverede parter, træffe passende foranstaltninger til at sikre, at rettighedshaverne giver den, der

nyder godt af en undtagelse eller en indskrænkning i henhold til national lovgivning i overensstem-

melse med artikel 5, stk. 2, litra a), c), d) og e), stk. 3, litra a), b) eller e), sådanne midler til at drage

fordel af denne undtagelse eller indskrænkning, i det omfang de er nødvendige for at kunne drage

fordel af undtagelsen eller indskrænkningen, forudsat at den begunstigede har lovlig adgang til det

pågældende beskyttede værk eller den pågældende beskyttede anden frembringelse.

En medlemsstat kan også træffe sådanne foranstaltninger vedrørende en person, der nyder godt af

en undtagelse eller indskrænkning hjemlet i artikel 5, stk. 2, litra b), medmindre rettighedshaverne

allerede har gjort reproduktion til privat brug muligt i det omfang, det er nødvendigt for at kunne

drage fordel af den pågældende undtagelse eller indskrænkning og i overensstemmelse med be-

stemmelserne i artikel 5, stk. 2, litra b), og artikel 5, stk. 5, uden at dette hindrer rettighedshaverne i

at træffe relevante foranstaltninger med hensyn til antallet af reproduktioner i overensstemmelse

med disse bestemmelser.
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De tekniske foranstaltninger, som rettighedshaverne anvender frivilligt, herunder de foranstaltnin-

ger, som anvendes til gennemførelse af frivillige aftaler, og tekniske foranstaltninger, som anvendes

til gennemførelse af foranstaltninger truffet af medlemsstaterne, nyder retlig beskyttelse i henhold

til stk. 1.

Bestemmelserne i første og andet afsnit finder ikke anvendelse på værker eller andre frembringel-

ser, der stilles til rådighed for almenheden på kontraktmæssige vilkår på en sådan måde, at almen-

heden har adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt;

Når denne artikel anvendes i forbindelse med direktiv 92/100/EØF og 96/9/EF finder dette stykke

tilsvarende anvendelse.

Artikel 7

Forpligtelser vedrørende oplysninger om rettighedsforvaltning

1. Medlemsstaterne indfører en passende retlig beskyttelse mod personer, der bevidst og uden

tilladelse udfører nedennævnte handlinger:

a) fjernelse eller ændring af elektroniske oplysninger om rettighedsforvaltning

b) spredning, import med henblik på spredning, udsendelse i radio og fjernsyn, overføring til

eller tilrådighedsstillelse for almenheden af værker eller andre frembringelser, der er beskyttet

efter dette direktiv eller kapitel III i direktiv 96/9/EF, og fra hvilke de elektroniske oplysnin-

ger om rettighedsforvaltning er blevet fjernet eller ændret uden tilladelse
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vel vidende eller med rimelig grund til at vide, at sådanne handlinger foranlediger, muliggør, letter

eller skjuler en krænkelse af lovfæstede ophavsrettigheder eller ophavsretsbeslægtede rettigheder

eller sui generis-rettigheder efter kapitel III i direktiv 96/9/EF.

2. Ved "oplysninger om rettighedsforvaltning" forstås i denne artikel alle oplysninger, der er

leveret af rettighedshavere, og som identificerer et værk eller en anden frembringelse omhandlet af

dette direktiv, eller en frembringelse, der er dækket af sui generis-rettigheder efter kapitel III i

direktiv 96/9/EF, ophavsmanden eller enhver anden rettighedshaver, eller oplysninger om betingel-

serne for anvendelse af værket eller frembringelsen samt numre eller koder, der udgør sådanne

oplysninger.

Første afsnit gælder, hvis en hvilken som helst af disse oplysninger anvendes i forbindelse med

kopiering eller fremkommer i forbindelse med overføring til almenheden af et værk eller en anden

frembringelse, der er omhandlet af dette direktiv, eller som er dækket af sui generis-rettigheder efter

kapitel III i direktiv 96/9/EF.
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KAPITEL IV

Almindelige bestemmelser

Artikel 8

Sanktioner og retsmidler

1. Medlemsstaterne indfører passende sanktioner og retsmidler over for krænkelser af de rettig-

heder og forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, og de træffer de foranstaltninger, der er nød-

vendige for at sikre, at sanktionerne og retsmidlerne finder anvendelse. Sanktionerne skal være

effektive, stå i et rimeligt forhold til krænkelsen og være afskrækkende.

2. Hver medlemsstat træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at rettighedsha-

vere, hvis interesser påvirkes af en krænkelse på dens område, kan anlægge erstatningssøgsmål

og/eller kræve nedlagt forbud og i givet fald kræve beslaglæggelse af det materiale, der ligger til

grund for krænkelsen, samt de i artikel 6, stk. 2, nævnte anordninger, produkter eller komponenter.

3. Medlemsstaterne sikrer, at rettighedshaverne kan kræve nedlagt forbud over for mellem-

mænd, hvis tjenester anvendes af tredjemand til at krænke ophavsrettigheder eller beslægtede

rettigheder.
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Artikel 9

Fortsat anvendelse af andre retlige bestemmelser

Dette direktiv berører ikke bestemmelser vedrørende især patentret, varemærker, mønsterrettighe-

der, brugsmønstre, halvlederprodukters topografi, skrifttyper, adgangsstyrede og adgangsstyrende

tjenester, adgang til radio- og tv-spredningstjenesters kabel, beskyttelse af nationale skatte, pligtaf-

levering, lovgivning om restriktiv praksis og illoyal konkurrence, forretningshemmeligheder, sik-

kerhed, klassificerede oplysninger, databeskyttelse og privatlivets fred, aktindsigt i offentlige

dokumenter og aftalelovgivningen.

Artikel 10

Tidsmæssig anvendelse

1. Bestemmelserne i dette direktiv finder anvendelse på de værker og andre frembringelser, der

er omhandlet i direktivet, og som den ...* er beskyttet efter medlemsstaternes lovgivning om ophavs-

ret og beslægtede rettigheder, eller som opfylder de kriterier for beskyttelse, der gælder efter dette

direktiv eller de bestemmelser, der er nævnt i artikel 1, stk. 2.

2. Dette direktiv berører ikke handlinger foretaget og rettigheder erhvervet inden den ...*.

                                                
* To år efter direktivets ikrafttræden.
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Artikel 11

Tekniske tilpasninger

1. Direktiv 92/100/EØF ændres således:

a) Artikel 7 udgår.

b) Artikel 10, stk. 3, affattes således:

"3. Indskrænkningerne anvendes kun i visse specielle tilfælde, der ikke strider mod den

normale udnyttelse af frembringelsen og ikke indebærer urimelig skade for rettighedshavernes

legitime interesser.".

2. Artikel 3, stk. 2, i direktiv 93/98/EØF affattes således:

"2. Fonogramfremstilleres rettigheder udløber 50 år efter optagelsen. Hvis fonogrammet

imidlertid lovligt er udgivet inden for dette tidsrum, udløber rettighederne 50 år efter datoen

for første lovlige udgivelse. Hvis lovlig udgivelse ikke sker inden for det tidsrum, der er

nævnt i første punktum, og hvis fonogrammet lovligt offentliggøres i dette tidsrum, udløber

rettighederne 50 år efter datoen for første offentliggørelse.
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Hvis fonogramfremstillerens rettigheder ikke længere er beskyttet den ...**, fordi beskyttelsestiden

som defineret i den før vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/   /EF af ... om

harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet*

gældende udgave af dette stykke er udløbet, indebærer nærværende stykke ikke, at fonogrammet

beskyttes på ny.

__________
* EFT L ..."

Artikel 12

Afsluttende bestemmelser

1. Senest den ...*** og derefter hvert tredje år fremlægger Kommissionen for Europa-

Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om dette direktivs anven-

delse, hvor den, blandt andet på grundlag af specifikke oplysninger fra medlemsstaterne, især un-

dersøger anvendelsen af artikel 5, 6 og 8 på baggrund af udviklingen på det digitale marked. For så

vidt angår artikel 6 undersøger Kommissionen især, om denne artikel giver et tilstrækkeligt be-

skyttelsesniveau, og om handlinger, der er lovlige, påvirkes negativt af anvendelsen af effektive

tekniske foranstaltninger. Hvis det er nødvendigt, navnlig af hensyn til det indre markeds funktion

som fastsat i traktatens artikel 14, fremsætter Kommissionen forslag til ændringer af dette direktiv.

2. Beskyttelsen af ophavsretsbeslægtede rettigheder i henhold til dette direktiv berører på ingen

måde beskyttelsen af ophavsretten.

                                                
** To år efter direktivets ikrafttræden.
*** Fire år efter direktivets ikrafttræden.
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3. Der nedsættes hermed et kontaktudvalg. Udvalget består af repræsentanter for de kompetente

myndigheder i medlemsstaterne. Formandskabet varetages af en repræsentant for Kommissionen,

og udvalget træder sammen enten på formandens initiativ eller på anmodning af en medlemsstats

delegation.

4. Udvalget har følgende opgaver:

a) at tilrettelægge konsultationer om alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af direktivet

b) at fremme udvekslingen af oplysninger om den relevante udvikling, der sker inden for lovgiv-

ning og retspraksis og på det økonomiske, samfundsmæssige, kulturelle og tekniske område

c) at virke som et forum for evaluering af det digitale marked for værker og andre frembringel-

ser, herunder privatkopiering og anvendelse af tekniske foranstaltninger.

Artikel 13

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at
efterkomme dette direktiv før den ...*. De underretter straks Kommissionen herom.

                                                
* To år efter direktivets ikrafttræden.
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Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller

skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen

fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de
udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 14

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 15

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i              , den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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I.       INDLEDNING

1. Kommissionen fremsendte den 21. januar 1998 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informa-

tionssamfundet1 på grundlag af EF-traktatens artikel 47, stk. 2, samt artikel 55 og 95.

2. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 9. september 19982.

3. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 10. februar 19993.

4. Kommissionen forelagde et ændret forslag den 25. maj 19994.

5. Rådet vedtog den 28. september 2000 sin fælles holdning i henhold til EF-traktatens arti-

kel 251.

II.      FORMÅL

6. Formålet med Kommissionens forslag er at tilvejebringe en harmoniseret og relevant retlig

ramme for ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet. Forslaget tilpasser

og supplerer den eksisterende ramme med henblik på at sikre et velfungerende indre marked

og skabe et gunstigt miljø, som beskytter og fremmer kreativitet og innovative aktiviteter i

Fællesskabet. Forslaget sigter også mod at gennemføre de nye internationale forpligtelser, der

følger af WIPO-traktaten om ophavsret og WIPO-traktaten om fremførelser og fonogrammer,

som blev indgået den 20. december 1996 i Genève.

                                                
1 EFT C 108 af 7.4.1998, s. 6.
2 EFT C 407 af 28.12.1998, s. 30.
3 EFT C 150 af 28.5.1999, s. 171.
4 EFT C 180 af 25.6.1999, s. 6.
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III.    FÆLLES HOLDNING

Betragtningerne

7. Rådet har ændret, udeladt eller slået en række betragtninger i Kommissionens forslag sammen

og indsat nogle supplerende betragtninger. Der henvises til de vigtigste ændringer i betragt-

ningerne i det følgende under de relevante artikler.

Artiklerne

Artikel 1 (Anvendelsesområde)

8. Rådet har vedtaget den nye affattelse af denne artikel, som Kommissionen har foreslået i sit

ændrede forslag, bortset fra ordet "specific" (ikke medtaget i den danske udgave af Kommis-

sionen ændrede forslag), der blev anset for at være unødvendigt og for at kunne skabe usik-

kerhed om forholdet mellem bestemmelserne i dette direktiv og bestemmelserne i de eksiste-

rende fællesskabsdirektiver på området ophavsret og beslægtede rettigheder. I slutningen af

20. betragtning  har Rådet vedtaget en supplerende tekst, som gør det klart, at medmindre an-

det er fastsat i direktivet, gælder bestemmelserne i de eksisterende fællesskabsdirektiver på

området ophavsret og beslægtede rettigheder.

Artikel 2 (Retten til reproduktion)

9. Europa-Parlamentet har i ændring 29 foreslået, at ordene "originaler og kopier af" i artikel 2,

litra a), udgår. Både Kommissionen og Rådet har accepteret dette forslag.
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Artikel 3 (Retten til overføring af værker til almenheden og retten til tilrådighedsstillelse for

almenheden af andre frembringelser)

10. Rådet har foretaget en mindre omredigering af såvel titlen som stk. 2 i denne artikel for at

præcisere, at dette direktiv med hensyn til andre frembringelser end værker kun vil vedrøre

retten til tilrådighedsstillelse for almenheden og ikke retten til kommunikation til offentlighe-

den, som allerede er dækket af artikel 8 i Rådets direktiv 92/100/EØF af 19. november 19921.

11. I overensstemmelse med artikel 2, litra a), (jf. punkt 9 i det foregående) har Rådet besluttet at

udlade ordene "originaler og kopier af" i artikel 3, stk. 1.

12. Europa-Parlamentet har med ændring 13 bl.a. foreslået, at "privat tilgængeliggørelse" i 16.

betragtning (nu 25. betragtning) erstattes af "direkte forestilling eller fremførelse". Kommis-

sionen har accepteret dette forslag i sit ændrede forslag. Rådet finder imidlertid, at disse ord

kan skabe retlig usikkerhed, når der ikke findes nogen definition heraf på fællesskabsplan. I et

forsøg på klart og positivt at vise, hvilke handlinger der falder ind under de rettigheder, som

er omhandlet i artikel 3, har Rådet foretrukket at udelade disse og præcisere spørgsmålet i 23.

og 24. betragtning.

13. Europa-Parlamentet har i ændring 31 foreslået et supplerende stykke til artikel 3 i tråd med

den vedtagne erklæring vedrørende artikel 8 i WIPO-traktaten om ophavsret. Kommissionen

har accepteret dette forslag i sit ændrede forslag. Da der imidlertid allerede findes en tilsva-

rende erklæring i 17. betragtning i Kommissionens ændrede forslag, har Rådet foretrukket

kun at medtage denne erklæring i betragtningerne (se 27. betragtning), da det finder, at en

præciserende erklæring ikke hører hjemme i den dispositive tekst til direktivet.

                                                
1 EFT L 346 af 27.11.1992, s. 61.
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Artikel 4 (Retten til spredning)

14. Rådet har accepteret substansen i artikel 4 i Kommissionens ændrede forslag, men foretaget

en mindre ændring af teksten til stk. 1 i denne artikel for at tilpasse den til definitionerne i ar-

tikel 2 og 3 samt i de eksisterende fællesskabsdirektiver på området ophavsret og beslægtede

rettigheder.

15. Rådet har også foretaget tilføjelser i 28. betragtning  for at gøre det klart, at ophavsmandens

ret til spredning, jf. artikel 4, stk. 1, i dette direktiv, ikke berører ophavsmanden udlejnings-

og udlånsrettigheder, der er omhandlet i direktiv 92/100/EØF.

16. Endvidere har Rådet i 29. betragtning anført, at konsumptionsprincippet, for hvilket der er

redegjort i artikel 4, stk. 2, i nærværende direktiv, ikke finder anvendelse på udlejnings- og

udlånsrettigheder, som er fastsat i direktiv 92/100/EØF (jf. også artikel 1, stk. 4, i nævnte di-

rektiv).

Artikel 5 (Undtagelser fra artikel  2,3 og 4)

Stk. 1

17. Stk. 1 fastsætter den eneste obligatoriske undtagelse fra rettighederne i artikel 2, 3 og 4.

Kommissionen har i sit ændrede forslag accepteret en del af Europa-Parlamentets ændring 33

vedrørende artikel 5, stk. 1. Rådet har i sin fælles holdning ændret denne bestemmelse yderli-

gere for at finde en rimelig balance mellem rettighedshavernes, mellemmændenes (f.eks. ud-

bydere af Internet-tjenester) og brugernes interesser. Ifølge Rådets tekst er betingelserne

"flygtige" og "tilfældige" ikke længere kumulative, men alternative. Rådets bestemmelser

sondrer også mellem rent tekniske handlinger, hvis eneste formål er at muliggøre transmission

i et netværk mellem tredjemænd af et værk eller en anden frembringelse, uanset hvad modta-

geren af transmissionen vil bruge det eller den til, og handlinger, hvis eneste formål er at mu-

liggøre lovlig brug af et værk eller en anden frembringelse. I begge tilfælde skal de andre be-

tingelser i denne bestemmelse også være opfyldt, for at man kan være omfattet af undtagel-

sen. I 33. betragtning har Rådet tilføjet en definition af ordene "lovlig brug", der i vid
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udstrækning bygger på Europa-Parlamentets ændring 33. I 33. betragtning har Rådet også

medtaget en tekst fra direktivet om elektronisk handel1 og vedtog tekniske tilpasninger til 16.

betragtning, som tager hensyn til, at nævnte direktiv er blevet vedtaget i mellemtiden.

Stk. 2

18. Stk. 2, 3 og 4 indeholder fakultative undtagelser for de rettigheder, der er omhandlet i arti-

kel 2, 3 og 4.

19. Med ændring 34, 36, 37 og 41 har Europa-Parlamentet indført begrebet "rimelig kompensati-

on" som en betingelse for en række undtagelser. Kommissionen har i sit ændrede forslag ac-

cepteret ovennævnte ændringer, men giver dog ikke nogen definition af udtrykket "rimelig

kompensation". Rådet har i 35. betragtning  besluttet at udstikke retningslinjer for anvendel-

sen af dette nye begreb. Endelig har Rådet i den nye 36. betragtning anført, at der ikke er no-

get til hinder for, at medlemsstaterne også kan anvende betingelsen om rimelig kompensation

på undtagelser, hvor dette ikke udtrykkeligt kræves i direktivet.

20. Med ændring 34 har Europa-Parlamentet foreslået, at musikværker ikke omfattes af undtagel-

sen for reproduktioner på papir eller lignende, og at dette gøres betinget af, at rettighedsha-

verne modtager en rimelig kompensation. Både Kommissionen og Rådet har kunnet acceptere

disse forslag.

21. Europa-Parlamentet har med ændring 36 og 37 foreslået, at analoge og digitale reproduktioner

til privat brug omhandles i to separate litraer. Kommissionen har accepteret dette i sit ændrede

forslag. Rådet finder imidlertid, at en sådan sondring mellem analoge og digitale reproduktio-

ner til privat brug ikke bør foretages i artikel 5; det har derfor besluttet at samle litra b) og ba)

i artikel 5, stk. 2, i Kommissionens ændrede forslag i ét litra b), idet det erkendes i 38. og 44.

betragtning, at det er nødvendigt at sondre mellem analoge og digitale reproduktioner til pri-

vat brug i visse henseender (jf. også punkt 44, andet led, i det følgende).

                                                
1 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
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22. Med betragtning 36 og 37 har Europa-Parlamentet endvidere foreslået, at undtagelsen for re-

produktioner til privat brug gøres betinget af, at rettighedshaverne modtager en rimelig kom-

pensation. Både Kommissionen og Rådet har accepteret dette forslag.

23. Med samme ændringer har Europa-Parlamentet også foreslået, at ordene "strengt personligt"

føjes til "privat brug". Kommissionen har accepteret at anvende ordene "strengt personligt" i

sit ændrede forslag. Rådet har udeladt disse ord, da de efter dets opfattelse enten er overflødi-

ge eller for restriktive.

24. Endvidere

– har Rådet erstattet henvisningen til "reproduktioner på analoge/digitale lyd-, video- eller

audiovisuelle optagelsesmidler" i Kommissionen ændrede forslag med "ethvert medi-

um" for at forenkle teksten, og

– anvendt ordene "foretaget til privat og ikke-kommerciel brug for en fysisk person" for

ikke blot at dække reproduktioner foretaget af en fysisk person, men også reproduktio-

ner foretaget på vegne af en sådan person, og

– fastsat, at medlemsstaterne ved vurderingen af, hvilken kompensation der vil være ri-

melig for reproduktion til privat brug, bør tage hensyn til anvendelsen eller ikke-

anvendelsen af de tekniske foranstaltninger, der er nævnt i artikel 6.

25. Med ændring 38 har Europa-Parlamentet foreslået, at det anføres i artikel 5, stk. 2, litra c), at

kun reproduktionshandlinger med henblik på arkivering eller bevarelse kan undtages. Kom-

missionen har accepteret dette forslag. Rådet har dog foretrukket en mere fleksibel affattelse,

som også gør det muligt for medlemsstaterne at acceptere reproduktionshandlinger, som

foretages af de berørte institutioner med et andet formål end de ovennævnte, så længe disse

handlinger ikke medfører økonomiske eller kommercielle fordele.
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26. Europa-Parlamentet har også foreslået og Kommissionen accepteret, at artikel 5, stk. 2, li-

tra c), indeholder en åben liste over de kategorier af institutioner, som vil kunne blive omfattet

af den pågældende undtagelse. Rådet har imidlertid valgt en udtømmende liste.

27. Bestemmelsen i artikel 5, stk. 2, litra d), er blevet føjet til listen over undtagelser i Kommissi-

onens ændrede forslag efter et forslag fra Europa-Parlamentet (ændring 39). Rådet har erstat-

tet "fixations" " med "recordings" ("optagelser" på dansk) og tilføjet en anden bestemmelse i

denne litra for at tilpasse ordlyden til artikel 11a i Bernerkonventionen. Rådet har også præci-

seret begrebet "ved hjælp af egne midler" i den nye 41. betragtning for at give medlemsstater-

ne tilstrækkelig fleksibilitet til at tilpasse deres lovgivning til markedsændringerne.

28. Undtagelserne i artikel 5, stk. 2, litra e), er blevet tilføjet af Rådet, for at personer, som ophol-

der sig i visse ikke-kommercielle sociale institutioner af helbredsmæssige eller andre tilsva-

rende tvingende årsager, skal kunne se eller høre deres foretrukne programmer, selv om de

udsendes på et tidspunkt, som ikke er foreneligt med de pågældende institutioners normale

arbejdsgang.

Stk. 3

29. Med ændring 43 og 44 har Europa-Parlamentet foreslået, at ordene "og om muligt ophavs-

mandens navn" føjes til forpligtelsen til at angive kilden i undtagelserne i artikel 5, stk. 3, li-

tra c) og d). Kommissionen har accepteret disse forslag i sit ændrede forslag. For at harmoni-

sere den ordlyd, der anvendes i forskellige bestemmelser vedrørende angivelse af kilden, har

Rådet besluttet at anvende ordene "og såfremt kilden, herunder ophavsmandens navn, angi-

ves, når det er muligt" i artikel 5, stk. 3, litra a), c), d) og f).

30. Med ændring 41 har Europa-Parlamentet foreslået, at anvendelsen af undtagelsen i artikel 5,

stk. 3, litra a), gøres betinget af en rimelig kompensation. Kommissionen har accepteret dette

forslag. Rådet finder imidlertid ikke dette nødvendigt i betragtning af de pågældende aktivi-

teters ikke-kommercielle karakter og medlemsstaternes mulighed for at indføre en sådan be-

tingelse (jf. 36. betragtning).
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31. Med hensyn til artikel 5, stk. 3, litra b), har Rådet praktisk taget uden ændringer accepteret

ordlyden af Kommissionens ændrede forslag, der bygger på Europa-Parlamentets ændring 42.

32. I Kommissionens ændrede forslag (jf. også Europa-Parlamentets ændring 43) bygger artikel 5,

stk. 3, litra c), på undtagelsen i artikel 10a, stk. 2, i Bernerkonventionen. Rådet har imidlertid

besluttet at medtage begge undtagelserne i artikel 10a i Bernerkonventionen i denne bestem-

melse og lægge sig tættere op ad sprogbrugen heri.

33. I artikel 5, stk. 3, litra d), har Rådet praktisk taget uden ændringer accepteret ordlyden i

Kommissionens ændrede forslag, der fulgte Europa-Parlamentets ændring 44.

34. I artikel 5, stk. 3, litra e), har Rådet accepteret Kommissionens ændrede forslag, der fulgte

Europa-Parlamentets ændring 45.

35. I bestemmelserne i artikel 5, stk. 3, litra f)-n), har Rådet accepteret at medtage en række sup-

plerende snævert definerede undtagelser for at imødekomme medlemsstaternes anmodninger.

36. Endvidere har Rådet vedtaget den nye bestemmelse i artikel 5, stk. 3, litra o), som giver med-

lemsstaterne mulighed for at opretholde nogle mindre væsentlige undtagelser, som allerede

findes i deres nationale lovgivning på tidspunktet for direktivets ikrafttræden, såfremt disse

undtagelser kun vedrører analoge anvendelser og ikke berører den frie bevægelighed for varer

og tjenester inden for Fællesskabet. Denne bestemmelse samt de supplerende undtagelser i

artikel 5, stk. 3, litra f)-n), udgør et fornuftigt kompromis mellem dem, der ville have fore-

trukket en fuldstændig åben liste over fakultative undtagelser, og dem, der ville have fore-

trukket en langt kortere liste over rent obligatoriske undtagelser.

Stk. 4

37. I artikel 5, stk. 4, har Rådet uden ændringer accepteret ordlyden af Kommissionens ændrede

forslag, der byggede på Europa-Parlamentets ændring 46.
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Stk. 5

38. I artikel 5, stk. 5, har Rådet foretrukket at afpasse ordlyden efter ordlyden i artikel 10 i WIPO-

traktaten om ophavsret og artikel 16 i WIPO-traktaten om fremførelser og fonogrammer. Det

supplerende spørgsmål vedrørende forholdet mellem undtagelser og tekniske foranstaltninger,

som Europa-Parlamentet i denne forbindelse har rejst med ændring 47, har Rådet taget op i

forbindelse med artikel 6 (jf. punkt 43 og 44).

39. Kommissionen har i sit ændrede forslag ikke medtaget en bestemmelse, som svarer til Euro-

pa-Parlamentets ændring 48. Rådet har fulgt Kommissionen i denne henseende.

Artikel 6 (Forpligtelser vedrørende tekniske foranstaltninger)

40. Rådet har fulgt den struktur i artikel 6, som er foreslået i Europa-Parlamentets ændring 49-54,

og som Kommissionen har overtaget i sit ændrede forslag.

41. Med henblik på at forenkle affattelsen har Rådet udeladt ordene "der har til formål at beskytte

lovfæstede ophavsrettigheder ... eller ... direktiv 96/9/EF" og "ulovlig" i stk. 1 og 2 i artikel 6,

da disse er omfattet af definitionen af tekniske foranstaltninger i stk. 3.

42. I artikel 6, stk. 2, har Rådet foretrukket at afgrænse bestemmelsens anvendelsesområde mere

præcist ved hjælp af en udtømmende liste over de forskellige aktiviteter, som medlemsstater-

ne skal indføre en passende retlig beskyttelse mod, såfremt de andre betingelser i dette stykke

er opfyldt.

43. I ændring 47 har Europa-Parlamentet foreslået, at det fastsættes i artikel 5, stk. 4 (nu artikel 5,

stk. 5), at beskyttelsen af tekniske midler går forud for undtagelserne i artikel 5. Kommissio-

nen har taget dette spørgsmål op i artikel 6, stk. 3, i sit ændrede forslag, hvorefter kun tekni-

ske foranstaltninger, der forhindrer eller hæmmer krænkelse af ophavsret, er beskyttet af arti-

kel 6. Dette betød, at tekniske foranstaltninger, som har til formål at forhindre eller hæmme

lovlige handlinger (f.eks. i henhold til en undtagelse) ikke kunne beskyttes af artikel 6. Med
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andre ord skulle undtagelserne i artikel 5 ifølge Kommissionens ændrede forslag have forrang

frem for beskyttelsen af de tekniske foranstaltninger i artikel 6.

Rådet har indtaget en anden holdning, som efter dens opfattelse udgør en rimelig balance

mellem rettighedshavernes interesser og de interesser, som dem, der er omfattet af undtagel-

serne, har. Det har i artikel 6, stk. 3, første punktum, i den fælles holdning vedtaget en defini-

tion af tekniske foranstaltninger, der kan beskyttes, som er bredere end den, der er findes i

Kommissionens ændrede forslag eller i Europa-Parlamentets ændring 54. Ordene " har til

formål at forhindre eller begrænse handlinger i forbindelse med værker eller andre frembrin-

gelser, som indehaveren af lovfæstede ophavsrettigheder ... ikke har givet tilladelse til" i Rå-

dets definition gør det klart, at artikel 6, stk. 1, beskytter mod omgåelse af alle tekniske foran-

staltninger, som har til formål at forhindre eller begrænse handlinger, som rettighedshaveren

ikke har givet tilladelse til, uanset om den person, der udfører omgåelsen, er omfattet af en af

undtagelserne i artikel 5 eller ej.

44. Endvidere har Rådet fastsat sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af de legitime rettighe-

der for dem, der er omfattet af undtagelserne, ved at tilføje et nyt stykke 4 til artikel 6 ledsaget

af nye forklarende betragtninger (51 og 52). I artikel 6, stk. 4,

– har Rådet indført en forpligtelse for medlemsstaterne til, når rettighedshaverne ikke har

truffet frivillige foranstaltninger, at træffe passende foranstaltninger til at sikre, at ret-

tighedshaverne giver dem, der nyder godt af undtagelserne/begrænsningerne i stk. 1,

midler til at drage fordel af disse undtagelser/begrænsninger, og

– gives medlemsstaterne mulighed for, når rettighedshaverne ikke har truffet frivillige

foranstaltninger, på visse betingelser at træffe passende foranstaltninger til at sikre, at

rettighedshaverne giver brugerne midler til at drage fordel af undtagelsen for reproduk-

tion til privat brug (andet afsnit), og

– udvides den i artikel 6, stk. 1, omhandlede beskyttelse til at omfatte tekniske foranstalt-

ninger, som har til formål at sikre, at der er midler til rådighed til at drage fordel af

undtagelserne/begrænsningerne (tredje afsnit), og
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– bestemmes, at aftalte kontraktmæssige vilkår for tilrådighedsstillelse af værker eller an-

dre frembringelser efter anmodning har forrang frem for bestemmelserne i artikel 6,

stk. 4, første og andet afsnit, og

– udvides anvendelsen af dette stykke til at omfatte tekniske foranstaltninger, der anven-

des i forbindelse med to af de eksisterende fællesskabsdirektiver på området ophavsret

og/eller beslægtede rettigheder.

45. I artikel 6, stk. 3, andet punktum, har Rådet udeladt ordene "adgangen til eller", da det finder,

at spørgsmål vedrørende adgang til værker eller andre frembringelser falder uden for ophavs-

retten. Rådet har også vedtaget en række tekniske ændringer af teksten til dette stykke for at

forenkle det yderligere.

Artikel 7 (Forpligtelser vedrørende oplysninger om rettighedsforvaltning)

46. I artikel 7, stk. 1, har Rådet ændret ordlyden, så den kommer tættere på ordlyden af artikel 12,

stk. 1, i WIPO-traktaten om ophavsret og WIPO-traktaten om fremførelser og fonogrammer.

Endvidere har Rådet splittet 33. betragtning i Kommissionens ændrede forslag op i to dele (jf.

54. og 55. betragtning) og i slutningen af 54. betragtning tilføjet et punktum vedrørende ret-

tighedshavernes anvendelse af mærkning, hvori de anfører deres tilladelse til at lægge et værk

eller en anden frembringelse ud på nettet.

Artikel 8 (Sanktioner og retsmidler)

47. I artikel 8, stk. 1, har Rådet bibeholdt ordene "være afskrækkende", der er det udtryk, som

normalt anvendes i fællesskabslovgivningen i forbindelse med sanktioner og retsmidler, men

udeladt ordene "kunne forhindre flere krænkelser", som det anser for at være overflødige.

48. I artikel 8, stk. 2, har Rådet tilføjet en forpligtelse for medlemsstaterne til at sikre, at de ulov-

lige anordninger, produkter eller komponenter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, kan be-

slaglægges. Rådet har tilføjet en tilsvarende tekst i 57. betragtning.
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49. Rådet har også tilføjet et nyt stk. 3 i artikel 8, som opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at

rettighedshaverne kan kræve nedlagt forbud mod mellemmænd, hvis tjenester anvendes af

tredjemænd til at krænke rettigheder, selv når de pågældende tredjemænds handlinger falder

ind under undtagelsen i artikel 5, stk. 1. Dette nye stykke ledsages af en ny 58. betragtning.

Artikel 9 (Fortsat anvendelse af andre retlige bestemmelser)

50. Europa-Parlamentet har i ændring 11 foreslået en ny betragtning 13a, som går ud på, at direk-

tivet ikke bør finde anvendelse på mønstre. Kommissionen har accepteret dette forslag i sit

ændrede forslag, om end med en lidt ændret ordlyd. Af hensyn til retssikkerheden har Rådet

foretrukket en bredere bestemmelse, som indeholder ordene "berører ikke", i den dispositive

tekst til direktivets artikel 9, der også omfatter retlige bestemmelser på andre områder.

Artikel 10 (Tidsmæssig anvendelse)

51. I artikel 10 har Rådet foretrukket at slå en del af stk. 3 i artikel 9 i Kommissionens ændrede

forslag sammen med stk. 2 og udelade resten af stk. 3 samt hele stk. 4, da det finder, at

spørgsmål vedrørende fortolkningen af kontrakter bør overlades til den nationale lovgivning.

Artikel 11 (Tekniske tilpasninger)

52. I artikel 11, stk. 1, litra b), har Rådet tilpasset ordlyden af artikel 10, stk. 3, i direktiv

92/100/EØF til ordlyden af artikel 5, stk. 5, i nærværende direktiv.
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53. I artikel 11, stk. 2, har Rådet ændret artikel 3, stk. 2, i direktiv 93/98/EØF ved at tilføje:

– et andet punktum til første afsnit i denne artikel med henblik på at afpasse denne be-

stemmelse efter artikel 17 i WIPO-traktaten om fremførelser og fonogrammer;

– et andet afsnit, som udelukker, at denne ændring fører til en ny beskyttelse af fono-

grammer, som er blevet offentlig ejendom i henhold til den nuværende tekst til artikel 3,

stk. 2, i direktiv 93/98/EØF, før denne ændring fik virkning.

Artikel 12 (Afsluttende bestemmelser)

54. Rådet har flyttet bestemmelserne vedrørende gennemførelsen (artikel 11, stk. 1, i Kommissio-

nens ændrede forslag) til en ny separat artikel (jf. artikel 13 i det følgende).

55. I artikel 12, stk. 1, har Rådet indføjet en supplerende tekst i revisionsklausulen for at gøre den

mere præcis og målrettet. Rådet er således enigt om, at opmærksomheden især skal rettes mod

spørgsmål som udviklingen på det digitale marked eller den vanskelige balance mellem ret-

tighedshavernes interesser og interesserne for dem, som er omfattet af undtagelserne, ved

vurderingen af anvendelsen af artikel 5, 6 og 8.

56. I artikel 12, stk. 2, har Rådet accepteret ordlyden af artikel 11, stk. 3, i Kommissionens æn-

drede forslag, jf. Europa-Parlamentets ændring 57.

57. I artikel 12, stk. 3 og 4, har Rådet fulgt substansen i artikel 11, stk. 4a og 4b, i Kommissio-

nens ændrede forslag, men har dog foretaget flere redaktionelle ændringer af teksten.
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Artikel 13 (Gennemførelse)

58. I artikel 13, stk. 1, har Rådet udeladt ordene "senest den 30. juni 2000", da denne dato allere-

de er passeret, og besluttet, at gennemførelsesperioden skal være på to år fra direktivets

ikrafttræden.

Artikel 14 (Ikrafttræden)

59. I artikel 14 har Rådet i overensstemmelse med almindelig praksis bestemt, at datoen for di-

rektivets ikrafttræden skal være dagen for dets offentliggørelse i De Europæiske Fællesska-

bers Tidende.

Artikel 15 (Adressater)

60. Artikel 15 er accepteret som i Kommissionens ændrede forslag.

IV.    KONKLUSIONER

61. Rådet har i sin fælles holdning overtaget et betydeligt antal ændringer, som Europa-

Parlamentet har foreslået. I hele den fælles holdning har Rådet søgt at finde en rimelig og

brugbar balance mellem rettighedshavernes og de andre berørte parters interesser. Kommissi-

onen kan på den baggrund acceptere Rådets fælles holdning.

________________________
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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i

informationssamfundet

1. SAGSFORLØB

Kommissionen vedtog direktivforslaget [KOM(1997)628 endelig – 1997/0359 (COD)] den
10. december 19971.

Forslaget blev sendt til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg
den 21. januar 1998.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 9. september 19982.

Den 10. februar 1999 afgav Europa-Parlamentet udtalelse ved førstebehandlingen i
overensstemmelse med den fælles beslutningsprocedure og vedtog en lovgivningsmæssig
beslutning3, hvori det godkendte Kommissionens forslag med forbehold af de i beslutningen
omhandlede ændringsforslag og opfordrede Kommissionen til at ændre sit forslag i
overensstemmelser hermed.

Den 21. maj 1999 vedtog Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251 et ændret
forslag4, hvori den helt eller delvist havde indarbejdet mange af de ændringsforslag, Europa-
Parlamentet havde vedtaget ved førstebehandlingen.

Den 28 september 2000 fastlagde Rådet i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251 en
fælles holdning med henblik på vedtagelse af direktivforslaget.

I denne meddelelse afgiver Kommissionen i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251
udtalelse om Rådets fælles holdning.

2. FORMÅL MED K OMMISSIONENS FORSLAG

Kommissionens forslag har til formål at sikre et indre marked for ophavsret og dermed
beslægtede rettigheder med særligt henblik på varer og tjenester (både online og på fysiske
bærere) i informationssamfundet. Forslaget tilpasser og supplerer de gældende
fællesskabsbestemmelser for ophavsret under hensyn til de nye teknologiske udfordringer.

1 EFT C 108 af 7.4.1998, s. 6.
2 EFT C 407 af 28.12.1998, s. 30.
3 EFT C 150 af 28.5.1999, s. 171.
4 EFT C 180 af 25.6.1999, s. 6.
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Desuden gennemfører forslaget de vigtigste bestemmelser i to nye internationale traktater,
nemlig WIPO-traktaten om ophavsret (WCT) og WIPO-traktaten om fremførelser og
fonogrammer (WPPT), der blev vedtaget den 20. december 1996 inden for rammerne af
Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO). Forslaget er nødvendigt, så
Fællesskabet kan tiltræde de nye WIPO-traktater (sideløbende med medlemsstaternes
ratifikation).

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Resumé af Kommissionens holdning

Kommissionen er positiv over for den fælles holdning, hvori Rådet har overtaget langt de
fleste af de ændringsforslag, Europa-Parlamentet fremsatte ved førstebehandlingen (og som
Kommissionen overtog i sit ændrede forslag). Den fælles holdning ligger fortsat tæt op ad
Kommissionens ændrede forslag, både med hensyn til dens opbygning og indhold. En række
af de ændringer, Europa-Parlamentet foreslog, og som Kommissionen overtog i sit ændrede
forslag, har Rådet forbedret yderligere i den fælles holdning. Desuden indeholder den fælles
holdning nu flere vigtige målsætninger, der tager udgangspunkt i visse af Europa-
Parlamentets oprindelige ændringsforslag, som Kommissionen ikke havde overtaget i det
ændrede forslag.

Nærmere betegnet afspejler især følgende elementer ændringsforslag, der oprindelig blev
fremsat af Europa-Parlamentet: begrebet "rimelig kompensation" for visse af undtagelserne
(artikel 5, stk. 2), kravet om "lovlig brug" i forbindelse med den obligatoriske undtagelse for
visse tekniske reproduktionshandlinger (artikel 5, stk. 1) og opbygningen af bestemmelsen om
retlig beskyttelse af tekniske foranstaltninger (artikel 6). Den fælles holdning står i rimeligt
forhold til de tilsigtede målsætninger og indeholder på mange punkter mere raffinerede og
afbalancerede løsninger end det ændrede forslag.

For at fremme en hurtig vedtagelse af direktivet - noget, der er absolut nødvendigt for det
indre marked og for opfyldelsen af Fællesskabets internationale forpligtelser - har
Kommissionen accepteret alle de ændringer, Rådet har foretaget i det ændrede forslag.

3.2. Europa-Parlamentets ændringsforslag ved førstebehandlingen

3.2.1. Europa-Parlamentets ændringsforslag

Europa-Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen 56 ændringsforslag til Kommissionens
oprindelige forslag.

På baggrund af Europa-Parlamentets udtalelse forelagde Kommissionen et ændret forslag,
hvori den havde foretaget flere væsentlige ændringer.

Kommissionen indarbejdede helt eller delvist 44 af Europa-Parlamentets 56 ændringsforslag i
det ændrede forslag, nemlig ændringsforslag 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 24, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
57, 58 og 82.
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3.2.2. Ændringsforslag accepteret af Kommissionen og indarbejdet helt, delvist eller
indholdsmæssigt i den fælles holdning

Følgende ændringsforslag, som Kommissionen accepterede i det ændrede forslag, har Rådet
overtaget i den fælles holdning: ændringsforslag 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20,
21, 22, 24, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58 og 82.

En række af de ændringsforslag, Rådet også har accepteret, har undergået mindre eller delvise
justeringer, medens andre har undergået omfattende ændringer, selv om den grundlæggende
målsætning for Parlamentets ændringer er uændret. Der redegøres nedenfor nærmere for de
vigtigste ændringer.

3.2.3. Ændringsforslag accepteret af Kommissionen, men ikke indarbejdet i den fælles
holdning

Følgende ændringsforslag blev accepteret af Kommissionen i det ændrede forslag, men er
ikke indarbejdet i Rådets fælles holdning: ændringsforslag 13, 31, 41 og 55.

I ændringsforslag 13, der vedrørte betragtningen til artikel 3 om retten til tilgængeliggørelse
for almenheden og retten til tilrådighedsstillelse, foreslog Europa-Parlamentet, at man i
betragtningen præciserede, at retten hverken omfatter "direkte forestillinger eller fremførelse".
Dette accepterede Kommissionen i det ændrede forslag. Rådet støttede ganske vist i den
fælles holdning den grundlæggende målsætning for ændringen, men har alligevel besluttet
ikke at indsætte henvisningen, fordi det kunne skabe en retsusikkerhed, da der ikke i
Fællesskabet findes nogen fælles definition herfor. Rådet har i stedet præciseret
anvendelsesområdet for de i artikel 3 omhandlede rettigheder, som harmoniseres ved
direktivets betragtning 23 og 24. Det har i den forbindelse nøje redegjort for, hvilke
handlinger retten omfatter, og har understreget, at retten ikke bør omfatte andre handlinger.

I ændringsforslag 31, som ligeledes omhandlede artikel 3, opfordrede Europa-Parlamentet
Kommissionen til - i tråd med den fælles WCT-erklæring i forbindelse med artikel 8 - at
indsætte et nyt stykke (i artikel 3) om, hvilken retlig status "den blotte tilvejebringelse af
fysiske faciliteter" har. Kommissionen efterkom denne opfordring (jf. det ændrede forslags
artikel 3, stk. 4). Rådet har ikke ment, at der var behov for et sådant stykke, og har slettet det,
fordi der kun er tale om en erklæring, og der allerede er en tilsvarende henvisning i
betragtning 17 i Kommissionens ændrede forslag (nu betragtning 27).

I ændringsforslag 41 til artikel 5, stk. 3, litra a), foreslog Europa-Parlamentet, at
medlemsstaterne kun skulle kunne anvende undtagelsesbestemmelsen for illustration og
forskning, hvis rettighedshaverne modtager en rimelig kompensation. Dette accepterede
Kommission i det ændrede forslag. Rådet har besluttet ikke at indsætte denne betingelse, da
undtagelsesbestemmelsens rækkevidde er begrænset, og da der allerede findes en tilsvarende
undtagelsesbestemmelse i gældende fællesskabsret inden for ophavsret og dermed beslægtede
rettigheder, om end uden henvisning til en "rimelig kompensation". Rådet har dog i en ny
betragtning 36 præciseret, at intet forhindrer medlemsstaterne i at knytte anvendelsen af
undtagelser eller indskrænkninger til betingelsen om rimelig kompensation. På denne
baggrund kan Kommissionen acceptere ændringen.

I ændringsforslag 55 vedrørende artikel 8, stk. 1 (sanktioner og retsmidler), foreslog Europa-
Parlamentet, at det blev tilføjet, at sanktionerne eller retsmidlerne også skulle forhindre flere
krænkelser. Dette overtog Kommissionen. Rådet har ikke ment, at der er behov for en sådan
formulering, og har slettet den, fordi sanktionerne i henhold til bestemmelsen allerede skulle



5

være effektive, stå i et rimeligt forhold til krænkelsen og være afskrækkende. Kommissionen
kan støtte, at formuleringen er slettet, da ordlyden i artikel 8, stk. 1, systematisk er blevet
anvendt i tilsvarende fællesskabsforanstaltninger, og da Rådet nu har indsat en tilsvarende
formulering i betragtning 57.

3.2.4. Forskelle mellem Kommissionens ændrede forslag og Rådets fælles holdning

Betragtningerne

Rådet har indsat flere nye betragtninger og ændret mange af de eksisterende betragtninger for
at fremhæve visse bestemmelser yderligere. Således er der navnlig redegjort nærmere for
begreberne "lovlig brug" og "rimelig kompensation" (artikel 5) i betragtningerne
(betragtning 33 og betragtning 35, 36). Desuden er der i to betragtninger (betragtning 51 og
52) redegjort nærmere for den mekanisme, Rådet har indsat i artikel 6 (retlig beskyttelse af
tekniske foranstaltninger) for at sikre, at rettighedshavere tilgodeser de legitime interesser hos
personer, der er begunstiget af bestemte undtagelser eller indskrænkninger. Kommissionen
mener, at ændringerne i betragtningerne tydeliggør teksten og fremmer en bedre forståelse af
den vanskelige balance mellem de forskellige rettigheder og interesser, der står på spil. Der
redegøres nedenfor nærmere for de vigtigste ændringer i betragtningerne i forbindelse med de
relevante bestemmelser.

Artikel 1 (anvendelsesområde)

Europa-Parlamentet havde ikke ved førstebehandlingen fremsat noget ændringsforslag til
denne artikel. Alligevel har Rådet ment, at der er behov for at få klarlagt forholdet mellem
bestemmelserne i dette direktiv og de nugældende direktiver om ophavsret og beslægtede
rettigheder.

I artikel 1, stk. 2, har Rådet overtaget ordlyden fra det ændrede forslag bortset fra ordet
"specific" (vedrører ikke den danske udgave), som det har slettet med Kommissionens
indforståelse. Kommissionen var klar over, at forholdet mellem dette direktiv og gældende
fællesskabsret måtte afklares, og var enig i, at ordet "specific" kunne skabe tvivl. Ved at
indsætte betragtning 20 er enhver tvivl om forholdet til gældende fællesskabsret ryddet af
vejen, og bestemmelserne i de gældende direktiver finder anvendelse, medmindre andet
udtrykkeligt er fastsat (som i artikel 11).

Artikel 3 (retten til overføring af værker til almenheden og retten til tilrådighedsstillelse for
almenheden af andre frembringelser)

Artiklens titel er blevet omformuleret for at præcisere anvendelsesområdet for retten til
tilrådighedsstillelse for almenheden, som efter direktivet gælder for andre frembringelser end
værker. Denne ret må skelnes fra retten til overføring til almenheden.

Betragtning 23 og 24 omhandler anvendelsesområdet for hhv. retten til overføring til
almenheden og retten til tilrådighedsstillelse af de i artikel 3, stk. 2, omhandlede
frembringelser.

Parlamentets ændringsforslag 13 og 31, som Kommissionen havde accepteret i det ændrede
forslag, men som Rådet ikke har accepteret, er allerede behandlet ovenfor.
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Artikel 4 (retten til spredning)

Rådet har foretaget en mindre ændring i denne artikels ordlyd for at sikre, at der er
overensstemmelse med definitionen i artikel 2 og 3 og med gældende fællesskabsret inden for
ophavsret og dermed beslægtede rettigheder. Desuden er betragtning 28 og 29 blevet udvidet,
så forholdet til direktiv 92/100/EØF5 er klarlagt. For så vidt angår direktiv 92/100/EØF,
fastslås det i betragtning 28, at retten til spredning gælder med forbehold af bestemmelserne
vedrørende udlejnings- og udlånsrettighederne, og i betragtning 29, at princippet om
konsumption ikke finder anvendelse på udlejnings- og udlånsrettigheder.

Artikel 5 (undtagelser fra og indskrænkninger i artikel 2, 3 og 4)

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 1, indeholder den eneste obligatoriske undtagelse fra retten til reproduktion for
mellemmænd og visse andre, når det gælder bestemte midlertidige reproduktionshandlinger.
Kommissionen havde i det ændrede forslag delvist indarbejdet Europa-Parlamentets
ændringsforslag 33. Rådet har ændret og forbedret bestemmelsen yderligere i den fælles
holdning. Flere betingelser skal være opfyldt, før undtagelsen finder anvendelse. Rådet har
bibeholdt begreberne "uundværlig", "flygtig" og "tilfældig", som Kommissionen havde
indarbejdet (på dansk oversat til "foreløbig" og "sekundær") i det ændrede forslag i tråd med
Parlamentets ændringsforslag 33. For at undtagelsen finder anvendelse, skal
reproduktionshandlingerne udgøre en uundværlig del af en teknisk proces og kan være enten
"flygtige" eller "tilfældige". Rådet sondrer desuden mellem handlinger, der udelukkende har
til formål at muliggøre enten en mellemmands transmission i et netværk mellem tredjemænd
(uanset hvordan modtageren anvender transmissionen), og handlinger, der udelukkende har til
formål at muliggøre en lovlig brug af et værk eller af andre frembringelser. Den fælles
holdning indeholder nu en definition (i betragtning 33) af, hvornår en brug bør anses for
lovlig. Den fælles holdning tager nu hensyn til brugen et værk og ligger dermed tættere op ad
Parlamentets ændringsforslag 33. Ydermere er der i betragtning 33 indsat visse elementer fra
direktivet om elektronisk handel6, ligesom der er foretaget mindre ændringer i ordlyden af
betragtning 16.

Artikel 5, stk. 2 og 3

I tråd med Kommissionen ændrede forslag indeholder artikel 5, stk. 2 og 3, en udtømmende,
men fakultativ liste over undtagelserne fra og indskrænkningerne i reproduktionsretten og
retten til hhv. overføring til almenheden og tilrådighedsstillelse. Rådet har dog indsat visse
nye, men nøje fastsatte undtagelser og indskrænkninger.

Rådet har accepteret Europa-Parlamentets ændringsforslag 34, 36, 37 og 41, som
Kommissionen havde indarbejdet i det ændrede forslag, og som går ud på at gøre anvendelsen
af visse undtagelser eller indskrænkninger betinget af, at rettighedshaverne modtager en
rimelig kompensation. Begrebet "rimelig kompensation" blev ikke forklaret i det ændrede
forslag, men det har Rådet nu gjort i betragtning 35. Desuden fastslås det i en ny
betragtning 36, at medlemsstaterne også kan fastsætte bestemmelser om rimelig
kompensation til rettighedshavere, når de anvender de fakultative undtagelsesbestemmelser,
hvor dette ikke udtrykkeligt er fastsat. Dette princip gælder nu for tre undtagelser og
indskrænkninger, nemlig reprografi (dels fotokopiering som omhandlet i artikel 5, stk. 2,

5 EFT L 346 af 27.11.1992, s. 61.
6 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
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litra a), dels privatkopiering som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b)) og en ny undtagelse
eller indskrænkning, som Rådet har indsat for reproduktioner af radio- og
fjernsynsudsendelser foretaget af visse sociale institutioner med ikke-kommercielle formål
(artikel 5, stk. 2, litra e)).

Rådets ændringer i eksisterende undtagelser og indskrænkninger

I ændringsforslag 36 og 37 foreslog Parlamentet, at privatkopiering på analoge og digitale
medier tillades, forudsat at rettighedshaverne modtager en rimelig kompensation, men at disse
to former for reproduktion blev behandlet hver for sig. Kommissionen accepterede disse
ændringer og indarbejdede dem i artikel 5, stk. 2, litra b), og stk. 2, litra ba), i det ændrede
forslag. Rådet var ganske enigt i, at rettighedshaverne bør have en rimelig kompensation for
privatkopiering, men har ikke ment, at der bør sondres mellem analoge og digitale medier.
Derfor har Rådet slået artikel 5, stk. 2, litra b, og litra ba), sammen til artikel 5, stk. 2, litra b),
hvor der nu tales om reproduktioner "på ethvert medium". Man medgiver dog i betragtning 38
og 39, at der bør tages passende hensyn til forskellene mellem analog og digital
privatkopiering. Rådet har desuden slettet den henvisning, det ændrede forslag indeholdt til
privat brug som "strengt personlig brug", fordi det mente, at det var en alt for snæver
fortolkning af begrebet "privat brug". Rådet har valgt formuleringen "foretaget til privat brug"
for reproduktioner, der foretages af eller på vegne af en fysisk person.

I ændringsforslag 38 foreslog Parlamentet, at artikel 5, stk. 2, litra c), (om biblioteker og
lignende institutioner) kun skulle finde anvendelse på reproduktionshandlinger i særligt
øjemed (arkivering eller bevarelse), men at tillade en vis fleksibilitet med hensyn til, hvem der
kan anvende undtagelsen. Dette tilsluttede Kommissionen sig i det ændrede forslag. I den
fælles holdning har Rådet imidlertid foretrukket en udtømmende opregning af, hvem der kan
anvende undtagelsen, nemlig offentligt tilgængelige biblioteker, uddannelsesinstitutioner og
museer samt arkiver. Desuden har Rådet valgt en mere fleksibel tilgang, når det gælder
formålet med reproduktionshandlingerne, som nu også kan have andre formål end arkivering
eller bevarelse, forudsat at der ikke er nogle økonomiske eller kommercielle fordele.

Rådet har også accepteret undtagelsen eller indskrænkningen for radio- og
fjernsynsforetagender (artikel 5, stk. 2, litra d)), som Kommissionen havde indsat på baggrund
af Parlamentets ændringsforslag 39. Rådet har dog ændret ordlyden (vedrører ikke den danske
udgave), så den tilpasses til ordlyden i Bernerkonventionens artikel 11a: ordet "fixations" er
erstattet med "recordings". Desuden har Rådet i den nye betragtning 41 klarlagt udtrykket
"ved hjælp af egne midler", som nu også omfatter midler tilhørende en person, der handler på
radio- og fjernsynsforetagendets vegne.

Artikel 5, stk. 3, litra c), som omhandler anvendelsen af beskyttede værker eller andre
frembringelser, navnlig i forbindelse med redegørelse for dagsbegivenheder, er blevet ændret
yderligere (bl.a. så den ligger tættere op ad Bernerkonventionen). Rådet har dog fastholdt, at
kilden skal angives, når det er muligt, et krav, Kommissionen havde indarbejdet på baggrund
af ændringsforslag 43.

Både artikel 5, stk. 3, litra b), som byggede på Parlamentets ændringsforslag 42, og artikel 5,
stk. 3, litra e), som byggede på Parlamentets ændringsforslag 45, er overtaget praktisk taget
uden ændringer i den fælles holdning.

Parlamentets ændringsforslag 41, som Kommissionen havde accepteret i det ændrede forslag,
men som Rådet ikke har overtaget, er allerede behandlet ovenfor.
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Nye undtagelser og indskrænkninger

I artikel 5, stk. 2, har Rådet indsat litra e) for at muliggøre bestemte reproduktioner af radio-
og fjernsynsudsendelser, så personer i visse sociale institutioner med ikke-kommercielle
formål får mulighed for at se eller høre dem.

I artikel 5, stk. 3, har Rådet indsat en række nye undtagelser og indskrænkninger med hensyn
til: anvendelse af politiske taler, uddrag af offentlige forelæsninger eller lignende værker
(artikel 5, stk. 3, litra f)); anvendelse i religiøse ceremonier eller officielle ceremonier
organiseret af en offentlig myndighed (artikel 5, stk. 3, litra g)); anvendelse af værker, der er
beregnet til at være varigt anbragt på offentlige steder (artikel 5, stk. 3, litra h)); tilfældig
medtagelse af et værk eller en anden frembringelse i andet materiale (artikel 5, stk. 3, litra i));
anvendelse med det formål at give meddelelse om en offentlig udstilling eller salg af
kunstværker (artikel 5, stk. 3, litra j)); anvendelse med henblik på karikatur, parodi eller
pastiche (artikel 5, stk. 3, litra k)); anvendelse i forbindelse med demonstration eller
reparation af udstyr (artikel 5, stk. 3, litra l)); anvendelse af et kunstværk i form af en bygning
eller i en tegning eller plan vedrørende en bygning med henblik på genopbygning af
bygningen (artikel 5, stk. 3, litra m)); visse anvendelser på stedet i offentligt tilgængelige
biblioteker og lignende institutioner med henblik på forskning eller privat studium, forudsat at
de ikke er genstand for salg eller licens (artikel 5, stk. 3, litra n)); og endelig anvendelse i
visse andre mindre væsentlige tilfælde, hvor der allerede findes undtagelser eller
indskrænkninger i henhold til national lovgivning, forudsat at de kun vedrører analoge
anvendelser og ikke berører den frie bevægelighed for varer og tjenester, jf. dog de øvrige
undtagelser og indskrænkninger (artikel 5, stk. 3, litra o)).

Artikel 6 (forpligtelser vedrørende tekniske foranstaltninger)

Rådet har i tråd med Kommissionens ændrede forslag bibeholdt opbygningen af artikel 6 som
foreslået af Parlamentet i ændringsforslag 49-54. Rådet har for at tydeliggøre teksten foretaget
visse mindre ændringer i affattelsen af de første to stykker og har slettet udtrykkene "der har
til formål at beskytte lovfæstede ophavsrettigheder eller […] direktiv 96/9/EF" og "ulovlig",
fordi der allerede er en lignende formulering i stk. 3.

Forholdet mellem den retlige beskyttelse af tekniske foranstaltninger og undtagelserne
(artikel 5) har været et særligt følsomt og vanskeligt punkt i forbindelse med direktivet.
Parlamentet havde behandlet dette spørgsmål i ændringsforslag 47. Ifølge Parlamentet bør den
retlige beskyttelse af tekniske foranstaltninger altid gå forud for undtagelserne efter artikel 5.
Det accepterede Kommissionen ikke i det ændrede forslag. Kommissionen fastholdt
fremgangsmåden i det oprindelige forslag, hvorefter beskyttelsen kun omfattede tekniske
foranstaltninger, der forhindrer eller hæmmer krænkelse af ophavsrettigheder. Rådet har på
dette punkt fundet et fornuftigt kompromis mellem Parlamentets ændringsforslag 47 og
Kommissionens ændrede forslag, hvormed det søger at tage hensyn til interesserne hos
rettighedshaverne og de personer, der er begunstiget af undtagelser. Det er fastsat, at
medlemsstaterne i visse tilfælde kan gribe ind (obligatorisk eller valgfrit) for at sikre, at
personer, der er begunstiget af undtagelser, også har mulighed for at nyde godt af dem.

Rådet har i den fælles holdnings artikel 6, stk. 3, defineret beskyttede tekniske
foranstaltninger mere bredt, end Kommissionen gjorde det i det ændrede forslag. Rådets
definition har to konsekvenser.
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For det første indebærer den, at artikel 6, stk. 1, beskytter mod omgåelse af enhver form for
tekniske foranstaltninger, som en person foretager, selv om han ved eller burde vide, at dette
er formålet.

For det andet skal medlemsstaterne - i tråd med Parlamentets ændringsforslag 47 - i henhold
til artikel 6, stk. 2, indføre en passende beskyttelse mod de relevante former for omgåelse.
Bestemmelsen vil formentlig betyde, at rettighedshaverne får vidtgående kontrol over de
enkelte handlinger, der er nævnt i artikel 6, stk. 2. Kommissionen kan godtage den valgte
løsning, fordi alt andet ville indebære en høj risiko for misbrug og piratkopiering.

Som modvægt til denne brede beskyttelse har Rådet i artikel 6 indsat et nyt stk. 4, som der
redegøres nærmere for i to nye betragtninger (51 og 52), og hvor der tages hensyn til
rettighedshavernes rettigheder og de legitime interesser hos alle øvrige involverede parter,
navnlig dem, der nyder godt af undtagelserne eller indskrænkningerne i forbindelse med den
beskyttelse, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1.

Artikel 6, stk. 4, første afsnit, fastsætter, at rettighedshaverne - frivilligt eller efter aftale med
andre parter - giver den, der nyder godt af en undtagelse eller en indskrænkning efter dette
afsnit (artikel 5, stk. 2, litra a), stk. 2, litra c), stk. 2, litra d), stk. 2, litra e), stk. 3, litra a),
stk. 3, litra b), eller stk. 3, litra e)), midler til at drage fordel af denne undtagelse eller
indskrænkning. Har rettighedshaverne ikke truffet frivillige foranstaltninger, påser
medlemsstaterne, at der træffes passende foranstaltninger.

Artikel 6, stk. 4, andet afsnit, fastsætter en mere omfattende beskyttelse, når det gælder
privatkopiering. Dette er i tråd med, hvad Kommissionen foreslog i det ændrede forslag (i
artikel 5, stk. 2, litra ba)), og hvad Parlamentet havde foreslået i ændringsforslag 37, om end
ikke i forbindelse med artikel 6. Efter andet afsnit kan medlemsstaterne (men de har ikke pligt
dertil) - igen forudsat at rettighedshaverne ikke har truffet frivillige foranstaltninger - træffe
passende foranstaltninger til at sikre, at rettighedshaverne gør det muligt for den, der nyder
godt af en undtagelse eller en indskrænkning, at foretage bestemte former for privatkopiering
i henhold til artikel 5, stk. 2, litra b). Eftersom privatkopiering, særlig digital privatkopiering,
kan være til skade for rettighedshavere, er der indsat en henvisning til artikel 5, stk. 5, dvs.
den såkaldte "tretrinstest". Det fastslås desuden, at denne slags foranstaltninger ikke er til
hinder for, at rettighedshaverne kan træffe foranstaltninger til at begrænse antallet af
reproduktioner.

I henhold til artikel 6, stk. 4, fjerde afsnit, går kontraktmæssige vilkår om tilrådighedsstillelse
af værker og andre frembringelser på bestilling forud for bestemmelserne i dette afsnit.
Artikel 6, stk. 4, femte afsnit, fastsætter, at dette stykke finder tilsvarende anvendelse på
tekniske foranstaltninger i forbindelse med direktiv 92/100/EØF og 96/9/EF.

Kommissionen mener, at de løsninger, Rådet har fundet på de vanskelige spørgsmål i
forbindelse med artikel 6, særlig forholdet til artikel 5, er et stort fremskridt i bestræbelserne
på at sikre rettighedshaverne en effektiv og passende beskyttelse, uden at man derved
tilsidesætter de legitime interesser hos dem, der nyder godt af undtagelserne. De valgte
løsninger har derfor Kommissionens fulde støtte.

Artikel 7 (forpligtelser vedrørende oplysninger om rettighedsforvaltning)

Artikel 7 er blevet ændret lidt, så ordlyden nu ligger tættere op ad de relevante bestemmelser i
WCT- og WPPT-traktaten.
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Artikel 8 (sanktioner og retsmidler)

Parlamentets ændringsforslag 55, som Kommissionen havde accepteret i det ændrede forslag,
men som Rådet ikke har accepteret, er allerede behandlet ovenfor.

Den fælles holdning klarlægger i artikel 8, stk. 2, medlemsstaternes forpligtelser, når det
gælder sanktioner og retsmidler, og fastsætter nu, at de kan beslaglægge de i artikel 6, stk. 2,
nævnte ulovlige anordninger, produkter eller komponenter. Der er indsat en tilsvarende
ordlyd i betragtning 57.

Der er i artikel 8 indsat et nyt stk. 3, som der redegøres nærmere for i den nye betragtning 58.
I henhold til stk. 3 skal medlemsstaterne sikre, at rettighedshaverne kan kræve nedlagt forbud
over for mellemmænd, hvis tjenester anvendes af tredjemand til at krænke ophavsrettigheder
eller beslægtede rettigheder. Denne mulighed eksisterer, uanset om mellemmændenes
handlinger er lovlige eller ej. Kommissionen hilser denne nyttige præcisering velkommen.

Artikel 9 (fortsat anvendelse af andre retlige bestemmelser)

Kommissionens havde på baggrund af Parlamentets ændringsforslag 11 indsat en ny
betragtning 13a, hvori det blev fastslået, at direktivet ikke finder anvendelse på mønstre. Det
har Rådet tilsluttet sig, selv om det har ændret ordlyden lidt. Af hensyn til retssikkerheden
indeholder den fælles holdning en bestemmelse om, at direktivet ikke berører bestemmelserne
på andre områder. Det stemmer helt overens med gældende fællesskabsret inden for ophavsret
og beslægtede rettigheder.

Artikel 10 (tidsmæssig anvendelse)

Rådet har ladet dele af artikel 9, stk. 3, og hele artikel 9, stk. 4, udgå, fordi det mente, at
kontraktmæssige spørgsmål ikke bør harmoniseres ved dette direktiv. Resten af artikel 9,
stk. 3 (om behandling af erhvervede rettigheder), i Kommissionens ændrede forslag er blevet
sat sammen med artikel 9, stk. 2 (om behandling af afsluttede handlinger). Kommissionen kan
godtage disse ændringer.

Artikel 11 (tekniske tilpasninger)

Artikel 3, stk. 2, i direktiv 93/98/EØF ændres yderligere ved den fælles holdnings artikel 11,
stk. 2, som nu ligger tættere op ad WPPT-traktatens artikel 17, idet der er indsat en sætning i
dette stykke. Der er desuden indsat et nyt afsnit, som begrænser virkningerne af denne
ændring, idet det fastslås, at fonogrammer, der ikke er beskyttet ophavsretligt, inden
ændringen finder anvendelse, ikke beskyttes på ny.

Artikel 12 (afsluttende bestemmelser)

Det tidligere stk. 1 i artikel 12 er gjort til en ny, selvstændig artikel (artikel 13).
Revisionsklausulen (nu artikel 12, stk. 1) er nu mere detaljeret og tager sigte på en mere
effektiv evaluering af direktivets anvendelse. Endelig er der foretaget visse ændringer i
affattelsen af artikel 12, stk. 3 og 4, om kontaktudvalget.

Artikel 13 (gennemførelse)

Den gennemførelsesfrist ("senest den 30. juni 2000), der var fastsat i Kommissionens ændrede
forslag, er overskredet og derfor ikke længere relevant. Rådet har erstattet datoen med en
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gennemførelsesperiode på to år. Kommissionen kan godtage denne periode, selv om den
hellere havde set en kortere periode.

4. KONKLUSIONER

Kommissionen mener, at den fælles holdning, som Rådet har vedtaget enstemmigt, idet én
undlod at stemme, er et vigtigt kompromis, når det gælder informationssamfundet, og at
Rådet har fundet den rette balance mellem de rettigheder og interesser, der står på spil. Der er
desuden taget hensyn til de fleste af Europa-Parlamentets ændringsforslag samtidig med, at
man er forblevet tro mod Kommissionens ændrede forslag, både med hensyn til opbygning og
indhold. Kommissionen kan helt og holdent tilslutte sig Rådets fælles holdning.


