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Indledning 

Tredimensionel udskrivning (eller 3D-printning) så dagens lys som et eksperimentelt design i 

1960'erne. 

 

Fra USA begyndte denne teknologi at trænge ind i industrien siden begyndelsen af 1980'erne. 

 

Udviklingen af 3D-printning opstod samtidig med lanceringen på markedet af 3D-printere og 

fremkomsten af aktører, der tilbød både digitale modeller og 3D-printningstjenester.  

 

3D-printning er i realiteten et generisk ord, der omfatter flere forskellige typer teknologier, 

der gør det muligt at fremstille fysiske genstande fra en digital fil ved hjælp af en 3D printer. 

Teknologien blev oprindeligt udformet med henblik på at udarbejde prototyper, og dette 

formål tegner sig stadig for den største andel af markedet for 3D-teknologi.  

 

Teknologien er blevet tilgængelig for offentligheden med indførelsen på markedet af 3D-

printere for enkeltpersoner, men dette marked er stadigt marginalt og forventes at forblive på 

dette niveau på mellemlang sigt i betragtning af forbrugernes begrænsede adgang til 

materialerne.  

 

I dag printes 99 % af genstandene med ét materiale, nemlig plast, harpiks eller metal. En af de 

vigtigste udfordringer for 3D-sektoren bliver at kumulere flere 3D-materialer. 

 

Omvendt gør udviklingen af fjernprintningstjenester, der undertiden er forbundet med en 

internetplatform til udveksling af 3D-filer, det muligt for alle at printe genstande i 3D med en 

kvalitet, der er meget højere end den, man kunne opnå med mindre avancerede maskiner. 

Udbredelsen af 3D-printere på uddannelsesinstitutioner og i kollaborative værkstedsrum 

("fablabs") fremmer ligeledes den almene adgang til denne teknologi. De fleste af nutidens 

højteknologiske industrier anvender denne teknologi, idet brugen heraf har en positiv 

indvirkning på innovation og ofte tillige på miljøet. 

  

Forventningerne er store inden for sundhedssektoren, hvor denne teknologi kan anvendes til 

fremstilling af proteser, implantater, menneskehud eller organer, herunder nyrer osv. Men 

også i luft- og rumfartsektoren, hvor udviklingen af lettere komponenter gør det muligt af 

forbruge mindre brændstof og dermed opnå besparelser: Airbus har på nuværende tidspunkt 

en flyvemaskine på forsøgsstadiet med ikke færre end 1000 3D-printede komponenter. 

Udviklingen af denne teknologi har også stor betydning for reservedelsindustrien i 

bilindustrien og legetøjs- og husholdningsapparatindustrien. Endelig anvendes 3D-printere og 

3D-scannere i stigende grad af museer i forbindelse med restaurering af historiske genstand 

og til forskning, navnlig i arkæologi. 

 

EU har identificeret denne teknologi som et prioriteret teknologisk område. Kommissionen 

nævner den i sit nylige oplæg om styringen af globaliseringen. (COM (2017)0240) blandt de 

vigtigste faktorer, der vil føre til industrielle forandringer.  

 

Eksempler på europæiske initiativer omfatter Vanguard-projektet, som samler 30 europæiske 

regioner i et investeringssamarbejde om innovation, f.eks. ved at udvikle projekter i 

samarbejde med industrien, der anvender 3D-printteknologier, for at skabe meget lettere og 

mere fleksible metalelementer.  
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I en udtalelse om 3D-printning har Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg endog 

overvejet, at den digitale revolution "i kombination med denne revolution inden for 

produktion [vil] gøre det muligt for Europa at flytte produktionen tilbage fra regioner, hvor 

lønningerne er lavere, og dermed skabe incitamenter for innovation og bæredygtig vækst 

hjemme hos os selv."(2015/C 332/05). 

 

Men selv om 3D-printteknologien ofte præsenteres som en teknologi, der vil føre til en 

ændring inden for fremstillingsindustrien, er dens indvirkning på produktionen af varer endnu 

begrænset. Af en rapport fra kontoret for videnskab og teknologi ved det franske 

generalkonsulat i San Francisco" hedder det således: På trods af potentialet, løfterne og 

opmærksomheden omkring 3D-printning skrider udviklingen af sektoren frem i et forholdsvist 

beskedent tempo: de traditionelle produktionsmidler vil bevare størstedelen af 

markedsandelen i produktionen på kort og mellemlang sigt, og det er prototypesegmenterne, 

lavvolumenproduktionen og brugerdefinerede produkter, der først vil skille sig ud." 

 

3D-printning, der gør det muligt at producere i overensstemmelse med markedets 

efterspørgsel, kan give virksomhederne mange fordele: en aflastning af deres logistikkæde, en 

reduktion af lager- og transportaktiviteterne, men også en reduktion af miljøbelastningen og 

en reduktion af udgifterne til forsikring af varerne. 

 

Faldet i antallet af interventioner ville give virksomhederne mulighed for at flytte 

fremstillingsaktiviteter hjem igen. 

 

Vi skal holde os for øje, at denne produktion overvejende vil være maskindrevet, og det kan 

give anledning til bekymring. Men det kan faktisk også kan en positiv indvirkning på 

skabelsen af nye arbejdspladser, der er mindre byrdefulde og mindre farlige 

(vedligeholdelsesteknikere, ingeniører, designere osv.), og kan ligeledes reducere 

produktionsomkostningerne (lavvolumenfremstilling). 

 

3D-printning muliggør bedre brug af lokale ressourcer og produktioner, hvilket reducerer 

transportomkostninger og udledning af drivhusgasser. 

 

En tilbageflytning af produktion vil kunne bidrage til at bevare merværdien af denne 

produktion på lokalt plan, og ved at reducere varestrømmen ville 3D-printning reducere både 

transportomkostningerne og kulstofemissionen.  

 

 

Betænkningens formål og anvendelsesområde  

 

3D-printning kan rejse specifikke spørgsmål af retlig, etisk, sundheds- og sikkerhedsmæssig 

karakter.  

 

Disse omfatter bl.a. det medicinske område, hvor mange spørgsmål vedrørende reproduktion 

af organer allerede rejser reelle etiske spørgsmål, som f.eks. lige adgang til sundhed og 

udfordringer på sundhedsområdet.  

 

Sikkerhedsspørgsmål er ligeledes af stor betydning, især inden for f.eks. fremstilling af 

reservedele til biler, af luftfartøjer og af skydevåben. 
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3D-printning kan også gøre varemærkeforfalskning lettere, ikke kun for enkeltpersoner, som 

kan nyde godt af undtagelsen for privatkopiering, men også for organiserede netværk, der får 

fortjeneste ved salg af varemærkeforfalskede produkter. For at forhindre 

varemærkeforfalskning er det vigtigt, at der udvikles lovlig 3D-printning, således at en 

enkeltperson, der ønsker at foretage et 3D-print af et værk, kan gøre dette uden at overtræde 

lovgivningen, og at ophavsmanden sikres et rimeligt vederlag. Det kunne i denne forbindelse 

være nyttigt, at rettighedshaverorganisationerne samarbejder med platforme for udveksling af 

filer og sikrer betingelser for anvendelse af filer, der beskytter ophavsmændenes rettigheder 

og interesser. 

 

Ordføreren foreslår, at der i betænkningen fokuseres på spørgsmål af horisontal karakter, der 

er knyttet til intellektuel ejendomsret og civilretligt ansvar i overensstemmelse med 

Retsudvalgets kompetencer.  

 

3D-printning rejser spørgsmål vedrørende intellektuel ejendomsret og civilt ansvar af navnlig 

to grunde: 

 

 For så vidt angår intellektuel ejendom på grund af muligheden for at individualisere en 

genstand.  

 For så vidt angår det civilretlige ansvar som følge af de særlige kendetegn ved 

produktionskædens funktion.  

 

Den omstændighed, at udformningen af den genstand, der skal laves, er digital, gør det muligt 

at ændre og variere den på uendeligt mange måder. Mødet mellem det digitale og det fysiske, 

der er forårsaget af denne nye teknologi, fører også til ændringer i produktionskæden, idet alle 

de filer, der allerede er tilgængelige online, varsler om inddragelse af offentligheden i 

deltagerorienteret innovation. De dokumenter, der er tilgængelige i open source-formater kan 

frit ændres, forbedres og individualiseres. 

  

Intellektuel ejendomsret 

 

Hvad angår intellektuel ejendomsret kan det være nyttigt med nogle sondringer. Der bør 

sondres mellem udprintning hjemme til privat brug og udprintning til erhvervsmæssig brug, 

men også mellem levering mellem erhvervsdrivende og mellem erhvervsdrivende og 

forbrugere.  

 

Et arbejdsudvalg om 3D-printning og ophavsrettigheder for det franske råd for ophavsret til 

litterære og kunstneriske værker (Le Conseil Supérieur de la propriété littéraire et artistique 

français) har i en rapport givet udtryk for, at demokratisering af 3D-printning indtil videre 

ikke synes at forårsage et enormt problem med krænkelser af ophavsrettigheder (rapportens 

genstand). Størstedelen af "fablabs-kunderne, som f.eks. online printningstjenester, er for 

størstedelens vedkommende erhvervsdrivende, navnlig designere, som anvender denne teknik 

til fremstilling af genstande i begrænsede serier som en del af deres kreative aktivitet. 

Risikoen for forfalskning gælder primært for billedkunstværker.  

 

Af rapporten fremgår det, at den vigtigste udfordring på kort og mellemlang sigt er at styrke 

inddragelsen af professionelle formidlere med hensyn til ophavsretten. Dette gælder primært 

for internetplatforme til udveksling af 3D-filer, der hævder at have status som vært i henhold 

til direktiv 2000/31/EF om elektronisk handel, hvilket begrænser deres ansvar, selv om de, i 
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det mindste når de spiller en aktiv rolle, der giver dem kendskab til eller kontrol over de 

lagrede filer, ikke kan drage fordel af denne ansvarsbegrænsning. Grænsen er ikke klar, og det 

er nødvendigt at få præciseret lovgivningen på dette område. 

 

Dette er også tilfældet for 3D-scanningstjenester og 3D-software og for udbydere af 3D-

printning, som systematisk bør henlede opmærksomheden på behovet for at respektere 

intellektuel ejendomsret og integrere elementer i skabte 3D-filer, så de kan spores.  

 

Det kan konkluderes, at juridiske eksperter mener, at 3D-printning ikke har rystet 

ophavsretten. Filerne kan betragtes som værker og vil være beskyttet som sådan. På kort og 

mellemlang sigt består den største udfordring i, hvorledes man i højere grad kan inddrage 

professionelle formidlere med hensyn til ophavsretten. Den kommende revision af direktiv 

2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, hvilket Kommissionen 

har bebudet i denne valgperiode, vil være særlig vigtig i denne henseende, også ledsaget af 

bløde lovgivningsforanstaltninger med oplysninger om emnet. 

 

Civilretligt ansvar  

 

En sådan differentiering forekommer også relevant ved overvejelser om civilretligt ansvar. 

Således kan spørgsmålet om ansvar for fremstillede varer og for skader forårsaget af en defekt 

fil løses i forhold til forbrugerne i artiklerne 10 og 14 i Europa-Kommissionens forslag om 

visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold. På den anden side omfatter direktiv 

85/374/EØF om produktansvar alle kontrakter. Det skal bemærkes, at det er på grund af 

udviklingen inden for 3D-printning, at Europa-Kommissionen har iværksat en revision af 

direktivet med henblik på at fastslå, hvorvidt det stadig opfylder de nuværende behov. Dens 

konklusioner forventes i slutningen af 2017.  

 

En specifik opgave for ansvarslovgivningen er at støtte forsikringsmarkedet – såfremt 

ansvaret i et område ikke er klart, har forsikringerne en tendens til at være dyre eller endda 

ikke at være til rådighed, hvilket indvirker på adgangen til risikovillig kapital. 

 

De almindelige ansvarsregler finder også anvendelse i forbindelse med 3D-printning. Et 

argument for en særlig behandling, når det gælder skader forårsaget af en genstand, der er 

skabt ved hjælp af 3D-printteknologi kan være, at det kan være vanskeligt for ofret at 

identificere den ansvarlige person. Sådanne regler kan identificere producenten af 3D-

printere, producenten af softwaren, der styrer 3D-printeren, eller den person, der skaber en 

genstand ved at lade softwaren styre 3D-printeren. 

 

Det civilretlige ansvar er sædvanligvis et spørgsmål, der er underlagt ikke-harmoniseret 

national lovgivning. EU-retten er begrænset til mere specifikke regler, som f.eks. 

produktansvar. For så vidt angår dette ansvar skal det undersøges, om producenterne af 3D-

printere bør være mere ansvarlige end producenter af andre redskaber eller maskiner, der kan 

anvendes til at skabe genstande. 

 

For så vidt angår den specifikke anvendelse af 3D-printning i medicinske behandlinger vil 

anvendelsen normalt være omfattet af kontraktforholdet mellem parterne, og slutbrugerne, 

patienterne, er dækket af forskellige sygesikringsordninger. 

 

Vejen frem 
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Det kan rejses andre spørgsmål, f.eks. hvorvidt der i 3D-filer skal integreres elementer, der 

muliggør deres sporbarhed eller sikrer sporbarheden af den printede genstand, f.eks. ved 

hjælp af en indarbejdet mærkning (DNA). Det siger sig selv, at der bør udvises forsigtighed i 

forbindelse med 3D-printningssektoren. Det vil således kræve mange år og betydelig 

ekspertise, inden der kan fremstilles et kvalitetsprodukt, der ikke udgør nogen fare for 

brugeren eller forbrugeren. For at foregribe problemer vedrørende ansvar i tilfælde af ulykker 

eller krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder vil det uden tvivl være nødvendigt at 

vedtage ny lovgivning på EU-plan eller tilpasse de eksisterende programmer specifikt til 3D-

printning. 

 

Der er allerede en række mulige løsninger til rådighed i dag på spørgsmål om intellektuel 

ejendomsret og civilretligt ansvar: Oprettelsen af en global database for printbare genstande 

med henblik på at kontrollere reproduktionerne af tredimensionelle genstande, der er 

ophavsretligt beskyttet, indførelse af en lovbestemt begrænsning af antallet af lovlige private 

kopier af tredimensionelle genstande for at undgå uautoriseret kopiering eller indførelse af en 

afgift på 3D-printning for at kompensere for den skade, som indehaverne af intellektuelle 

ejendomsrettigheder lider som følge af private kopier af genstande i 3D. Ingen af disse 

løsninger er virkelig tilfredsstillende nok i sig selv. 

 

Under alle omstændigheder bør det lovgivningsmæssige svar undgå overlapning af regler og 

tage hensyn til allerede igangværende projekter. Innovation skal ledsages at lovgivning, uden 

at loven bliver en hindring eller begrænsning. 

. 


