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19. september 2018 

Høring over Europa-Parlamentets holdning til direktivforslag om ophavsret 

på det digitale indre marked 

 

Til rette vedkommende 

 

I september 2016 fremsatte Kommissionen et forslag til et nyt direktiv om ophavsret på 

det digitale indre marked. I oktober og november 2016 blev der afholdt offentlig høring 

over forslaget. 

 

Materialet i forbindelse med den oprindelige høring kan findes her: 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59904  

 

Forslaget har siden været forhandlet i Rådet og Europa-Parlamentet, der begge har 

fastlagt deres respektive positioner til forslaget. Både Europa-Parlamentet og Rådet 

mener, at flere af Kommissionens forslag skal ændres – i visse tilfælde væsentligt. 

Holdningerne indeholder herudover en række nye regler, som ikke var en del af 

Europa-Kommissionens oprindelige forslag, fx: 

 

 En supplerende undtagelse for tekst- og datamining (artikel 3a i Rådets og Europa-

Parlamentets position); 

 Regler om foranstaltninger til facilitering af kollektiv forvaltning (artikel 9a i 

Rådets position); 

 En undtagelse for brugergenereret indhold (betragtning 21a til 21c i Europa-

Parlamentets holdning); 

 En ny undtagelse for kulturarvsinstitutioners brug af værker, der ikke er i handlen 

(artikel 7 i Europa-Parlamentets holdning); 

 Oprettelse af en EU-pligtaflevering for elektroniske publikationer, der vedrører EU-

relaterede emner (artikel 10 a i Europa-Parlamentets holdning); 

 Nye rettigheder for arrangører af sportsbegivenheder (artikel 12 a i Europa-

Parlamentets holdning); 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59904


 

 

Side 2 

 En forpligtelse til at indgå aftaler med rettighedshaverne for tjenester, som der 

tilbyder automatiserede billedreferencer (artikel 13 b i Europa-Parlamentets 

holdning); 

 En forpligtelse for medlemsstaterne til at sikre kunstnere et rimeligt og 

proportionelt vederlag for anvendelsen af deres værker (artikel 14 i Europa-

Parlamentets holdning). 

 

Med henblik på at forberede de kommende forhandlinger om direktivforslaget vurderer 

Kulturministeriet, at der er behov for at sende Europa-Parlamentets holdning i høring 

 

Europa-Parlamentets holdning kan findes på dansk og engelsk: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-

0337+0+DOC+XML+V0//DA (Danske version) 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-

0337+0+DOC+XML+V0//EN (Engelsk version) 

 

Bemærk at der er tale om en foreløbig udgave, og at positionen derfor ikke er endelig 

bekræftet.  

 

Vedhæftet er desuden Kulturministeriets egen sammenstilling af Kommissionens, 

Rådets og Europa-Parlamentets positioner på engelsk. Sammenstillingen er tiltænkt 

som hjælp ift. udarbejdelse af bemærkninger, og der tages forbehold for eventuelle 

uoverensstemmelser med de officielle dokumenter, der er linket til ovenfor.  

 

Da det forventes, at forhandlingerne bliver igangsat snarest, er fristen for eventuelle 

bemærkninger den 3. oktober 2018. Bemærkningerne skal sendes til loa@kum.dk med 

kopi til lln@kum.dk og ntv@kum.dk, og der henstilles til, at bemærkningerne så vidt 

muligt vedrører de elementer, som adskiller sig fra Kommissionens oprindelige forslag 

(både ift. oprindelige og nye forslag).  

 

Det må forventes, at høringssvarene bliver offentliggjort på høringsportalen samt sendt 

til Folketingets Europa- og Kulturudvalg efter endt høring.  

 

Eventuelle spørgsmål til høringen kan sendes til Lasse Lau Nielsen på lln@kum.dk 

og/eller til Nicky Valbjørn Trebbien på ntv@kum.dk.  
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