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Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om forældreløse værker
Samrådet for Ophavsret fremsender hermed sine bemærkninger til Kulturministeriets høringsbrev af 29.
september 2014 vedrørende udkast til bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af
forældreløse værker.

Forholdet til aftalelicensordningen
Det anførtes i lovforslaget, L 123, Samling 2013-14, som bekendtgørelsesudkastet knytter sig til, at ordningen om forældreløse værker skal ses som et alternativ til aftalelicenssystemet. Det anførtes videre, at "Når
det kommer til brug af forældreløse værker, der ikke har grænseoverskridende karakter, er det Kulturministeriets vurdering, at klarering gennem aftalelicenssystemet i vid udstrækning fortsat vil være den foretrukne løsning grundet de proportionale administrative og økonomiske konsekvenser."
Samrådet for ophavsret er helt enig i, at den nordiske aftalelicensmodel også på dette område viser sin
styrke, og i ministeriets vurdering i lovforslaget af "…, at lovforslagets ordning kun vil blive anvendt i begrænset omfang i Danmark, hvor klarering af rettigheder i forvejen sker via det velfungerende aftalelicenssystem."
Aftalelicensen har i en årrække resulteret i et afbalanceret og konstruktivt forhold mellem rettighedshaverne og brugerne. Vi ser i disse år en række aftalelicenser, der bliver indgået og udmøntet i aftaler, der gør
det let for brugeren at være lovlig. For eksempel sikrer aftalelicensen, at skolerne kan stille tekster, fotografier, tv-produktioner og meget andet til rådighed på undervisningsområdet. Aftalelicenser kan også sikre, at
bl.a. arkiver, museer og biblioteker kan opnå tilladelse til at benytte ophavsretligt beskyttet materiale. Både
rettighedshavere, rettighedsorganisationer og kollektive forvaltningsorganisationer sørger ved hjælp af
aftalelicensen for, at det er let at være lovlig.

Samrådets Forretningsudvalg
Advokat Bjørn Høberg-Petersen
tlf. 3314 9300 – bhp@viltoft.dk
Leder af DJ Ophavsret Lone Amtrup
tlf. 3342 8000 – la@journalistforbundet.dk
Sekretariatschef Sandra Anne Piras
tlf. 3333 0888 – sandra@filmdir.dk

Juridisk og international chef Jakob Hüttel
tlf. 3330 6300 – jhl@koda.dk
Juridisk konsulent Morten Madsen
tlf. 3524 0240 – mm@dmf.dk
Chefjurist Christina Bergholdt Knudsen
tlf. 33 45 40 30 – cbk@dramatiker.dk

Kildesøgning
De kilder, der skal konsulteres, er oplistet i bekendtgørelsens bilag1. Listen er med få terminologiske ændringer identisk med listen i direktivets bilag. Samrådet for ophavsret går ud fra, at listen i bekendtgørelsens bilag vil blive suppleret, hvis der viser sig anledning hertil, på baggrund af indhøstede erfaringer vedrørende konkrete, danske kilder. Eksempelvis kan Nationalbibliografien vise sig at være relevant på bogområdet.

Samrådet stiller sig gerne til rådighed med henblik på at bidrage med yderligere kommentarer eller oplysninger, såfremt ministeriet kunne finde det nyttigt.

Med venlig hilsen
Samrådet for Ophavsret
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