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FORSLAG
Retsudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til
at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:
1. glæder sig over Kommissionens høring som følge af offentliggørelsen af grønbogen og
dens anerkendelse af den audiovisuelle sektors specificiteter med hensyn til
licensordninger, som er af stor betydning for sektorens fortsatte udvikling i forbindelse
med at fremme såvel kulturel mangfoldighed som en stærk europæisk audiovisuel industri
på det digitale indre marked;
2. fremhæver, at det er nødvendigt at sikre fleksibilitet i distributionen af audiovisuelle
værker via digitale platforme med henblik på at skabe lovlige udbudsformer og imødegå
efterspørgslen på markedet uden at krænke ophavsretten;
3. understreger, at territoriale distributionsordninger fortsat bør finde anvendelse på det
digitale miljø, idet denne type organisation af det audiovisuelle marked synes at garantere
forhåndsfinansiering af europæiske audiovisuelle og filmiske værker; mener i den
forbindelse, at multiterritoriale licensrettigheder fortsat skal være valgfrie;
4. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et lovgivningsinitiativ om kollektiv styring af
ophavsret med henblik på at sikre øget ansvarlighed, større gennemsigtighed og bedre
forvaltning fra de kollektive administrationsselskabers side og på at tydeliggøre og
forenkle licensordningerne i musikindustrien; understreger i den forbindelse, at der er
behov for tydeligt at skelne mellem licensering af forskellige typer indhold, navnlig
mellem audiovisuelle/filmiske værker og musikværker; minder om, at licensering af
audiovisuelle værker hovedsagelig foretages på baggrund af aftaler, og der sjældent
anvendes kollektiv styring;
5. opfordrer Kommissionen til at evaluere anvendelsen af den gældende EU-ret vedrørende
ophavsret;
6. understreger, at det er nødvendigt at finde en løsning, som giver ophavsmænd og
udøvende kunstnere mulighed for sikre sig et rimeligt økonomisk udbytte af
onlineudnyttelse af deres værker;
7. mener, at en nedsat momssats på kulturelt onlineindhold ville gøre de digitale platforme
mere attraktive.
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