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6. oktober 2016 

Ophavsretspakke II: Høring over Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv om ophavsret på det digitale indre marked 

 

Kulturministeriet fremsender hermed høring over ”Forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked”. Vedhæftet er både den 

danske og engelske sprogversion af forslaget.  

 

Forslaget er et af fire lovgivningsmæssige forslag, der blev offentliggjort af EU-

Kommissionen den 14. september 2016, der tilsammen har til formål at ændre eller 

supplere EU-reglerne om ophavsret. De tre andre forslag er ligeledes blevet sendt i 

høring d.d., og Kulturministeriet skal venligst anmode om, at hver høring besvares 

separat af hensyn til overskueligheden. 

 

Forslaget om ”Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det 

digitale indre marked” indeholder 24 artikler. 

 

Artikel 1-2 indeholder forslagets formål, anvendelsesområde og definitioner. Artikel 3-6 

indeholder tre undtagelser fsva. tekst & datamining, undervisning og bevaring af 

kulturarven. Artikel 7-9 beskriver en ny undtagelse for værker, der ikke længere 

forhandles. Artikel 10 indeholder regler om tvistløsning i forhandlinger mellem 

rettighedshavere og udbydere af on demand tjenester. Artikel 11-12 vedrører en ny 

enerettighed for udgivere af pressepublikationer og regler om kompensation til forlag i 

forbindelse med anvendelse af undtagelserne. Artikel 13 vedrører forholdet mellem 

leverandører af informationssamfundstjenester og rettighedshavere. Artikel 14-16 

indeholder regler om kontrakter mellem ophavsmænd/udøvende kunstnere og dem, som 

de overdrager deres rettigheder til. Artikel 17-24 indeholder forslagets afsluttende 

bestemmelser, herunder regler om ændringer i direktiv 96/9/EC (databasedirektivet) og 

2001/29/EC (Infosoc-direktivet) og om forslagets ikrafttrædelses- og virkningstidspunkt. 

  

 

 



 

 

Side 2 

Eventuelle bemærkninger til forslaget fremsendes til Lasse Lau Nielsen (lln@kum.dk), 

Cc Nicky Valbjørn Trebbien (ntv@kum.dk) og Marie Agerlin Lund (map@kum.dk) 

senest  

 

4. november 2016 

 

I emnefeltet bedes angivet: ”Høringssvar vedrørende Forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked.  

 

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med høringen kan rettes til Lasse Lau Nielsen på 

lln@kum.dk/41 39 38 83 eller Nicky Valbjørn Trebbien på ntv@kum.dk/50 91 77 12  

 

Til orientering fremsendes tillige en oversigt over de organisationer mv., der høres over 

udkastet.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lasse Lau Nielsen 

Fuldmægtig 
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