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Høringssvar vedr. udkast til rådskonklusioner om håndhævelse af
intellektuelle ejendomsrettigheder
Samrådet for Ophavsret takker for det modtagne udkast (14.279/14) til rådskonklusioner om håndhævelse
af intellektuelle ejendomsrettigheder.
Samrådet for Ophavsret er et uformelt samarbejde mellem alle danske organisationer, der repræsenterer
ophavsmænd og udøvende kunstnere. Yderligere information om Samrådet for Ophavsret, herunder medlemsskaren, kan findes på www.samraadetforophavssret.dk.
Samrådet tager til efterretning, at Rådet ikke har kunnet nå til enighed om fælles principper for håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i EU.
Samrådet noterer i denne forbindelse, at spørgsmålene om identifikation af krænkere, om mellemmændenes pligt til at bistå ved indskriden over for krænkere og ansvar i denne forbindelse samt generelt om tilkendelse og udmåling af erstatning/godtgørelse endnu ikke har fundet nogen løsning.
Vi finder anledning til at bemærke, at der i flere henseender er væsentlige forskelle mellem ophavsretten
og de industrielle ejendomsrettigheder. Dette må også afspejle sig i håndhævelsesreglerne, uanset om man
vælger at kodificere disse inden for rammen af et fælles regelsæt.
Samrådet er enigt i, at disse komplekse spørgsmål må overvejes nøje inden gennemførelsen af nye regler.
Vi ser derfor frem til at høre om resultaterne af det fortsatte arbejde i Kommissionens ekspertgruppe om
håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, og vi deltager gerne i yderligere drøftelser, i det omfang Kulturministeriet måtte finde dette hensigtsmæssigt.
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