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nester. Som nævnt i Kommissionens meddelelse fra november 199641, der er en
konklusion på høringen i anledning af grønbogen, er behovet for enerettigheder for
indehavere af beslægtede rettigheder i forbindelse med former for radio- og tv-ud-
sendelse endnu ikke afklaret.

4. For at fremme retssikkerheden i medlemsstaterne gentages det i artikel 3, stk. 3, at
online-transmission af et værk eller en anden frembringelse uden rettighedshaverens
samtykke ikke udtømmer den rettighed, der beskytter denne form for udnyttelse,
dvs. retten til tilgængeliggørelse for almenheden, herunder tilrådighedsstillelse. Det
vil sige, at trådbunden eller trådløs tilgængeliggørelse for almenheden af et værk eller
en anden frembringelse er en handling, der kan gentages et ubegrænset antal gange og
altid kræver tilladelse inden for de i loven fastsatte grænser. Bestemmelsen er en
afklaring af de eksisterende retsregler i Fællesskabet, der minder om, at udbud af
tjenester ikke medfører konsumption af rettigheder42. En lignende afklaring blev
indført i udlejningsdirektivet under den lovgivningsmæssige procedure (jf. artikel 1,
stk. 4, i udlejningsdirektivet).

Artikel 4: Spredningsretten

1. Som det er tilfældet i artikel 6, stk. 1, i WIPO-traktaten om ophavsret og for at
fremme det indre marked for ophavsretligt beskyttede frembringelser, sikrer
direktivforslagets artikel 4, stk. 1, at ophavsmænd får eneret til at tillade enhver
form for spredning til almenheden ved salg eller på anden måde af originaler og
kopier af deres værker. Artiklen harmoniserer spredningsretten for ophavsmænd til
alle værkskategorier i de tilfælde, hvor det endnu ikke er sket. Som det er tilfældet
efter gældende fællesskabsret, vil medlemsstaterne frit kunne anvende deres egen
opfattelse af denne ret, forudsat at der sikres faktisk overensstemmelse. Ligesom i
den gældende fællesskabsret på området henviser “kopier” og “originaler og
kopier”, der er underlagt spredningsretten, udelukkende til indspillede kopier, der
kan sælges som fysiske genstande.

 
2. Stk. 2 harmoniserer undtagelsen for spredningsretten, nemlig konsumption. Det slås

fast, at spredningsretten først udtømmes i hele Fællesskabet, når det første salg af
en kopi af et værk har fundet sted i Fællesskabet, forudsat at salget foretages af
rettighedshaveren eller med dennes samtykke. Det afspejler den retspraksis, som
EF-Domstolen har fastsat, der tager sigte på at forene princippet om fri
bevægelighed for varer i hele Fællesskabet med beskyttelsen af frembringelser, der er
underlagt intellektuelle ejendomsrettigheder. Det sikres på den måde, at
spredningsretten efter artikel 4, stk. 1, ikke skaber nye handelshindringer i det indre
marked.

                                                
41 Opfølgning af grønbogen om ophavsret og ophavsretsbeslægtede rettigheder i informationssamfundet,

KOM(96) 568 endelig udg., 20. november 1996.
42 Se sag 62/79, Coditel mod Ciné-Vog Films (1980), Sml.1980, s. 881; sag 262/81, Coditel mod

Ciné-Vog Films (1982), Sml.1982 s. 3381; Sag 156/86 Warner Brothers and Metronome Video mod
Christiansen (1988), Sml. 1988, s. 2605.
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Som det er tilfældet i gældende fællesskabsret, udelukker bestemmelsen, at med-
lemsstaterne anvender international konsumption (hvor det første salg af en vare
uanset hvor, der foretages af rettighedshaveren eller med dennes samtykke,
udtømmer spredningsretten for den omhandlede vare). På nuværende tidspunkt er
det sådan, at Fællesskabets væsentligste handelspartnere enten har særlige
importrettigheder eller på anden måde udelukker international konsumption. Der
kan derfor opstå en konkurrencemæssig ulempe, hvis der skulle gælde international
konsumption for spredningsretten. Der er endvidere en række spørgsmål om
følgerne for rettighedshavere i tredjelande, der ville skulle afklares, før man kunne
overveje at indføre international konsumption. En harmoniseret udelukkelse af
international konsumption for alle værkskategorier vil fjerne den eksisterende
konkurrenceforvridning for disse varer og hindre opdelingen af det indre marked i
adskilte markeder og områder.

Artikel 5: Undtagelser for handlinger, der er underlagt
de i artikel 2 og 3 nævnte restriktioner

1. Artikel 5 harmoniserer indskrænkningerne og undtagelserne for reproduktionsretten
og retten til tilgængeliggørelse for almenheden, herunder den interaktive tilrådig-
hedsstillelse. En sådan harmonisering er af afgørende betydning for det indre
markeds funktion; hvis der ikke gennemføres en passende harmonisering af disse
undtagelser og af betingelserne for deres anvendelse, vil medlemsstaterne fortsat
kunne anvende en række forskellige indskrænkninger og undtagelser for disse
rettigheder og som følge deraf kunne håndhæve rettighederne forskelligt. Denne
risiko er ikke blevet mindre med vedtagelsen af de nye WIPO-traktater. De relevante
bestemmelser om undtagelser (artikel 10 i WIPO-traktaten om ophavsret og
artikel 16 i WIPO-traktaten om udøvende kunstnere og fonogrammer) giver generelle
retningslinjer for deres anvendelse og begrænsninger. Hvis de nye internationale
forpligtelser ikke fortolkes inden for rammerne af gældende fællesskabsret, kan de
føre til forskellige fortolkninger i medlemsstaterne og føre til handelshindringer i
Fællesskabet, især for bestillingstjenester, der indeholder beskyttet materiale.

Formålet med bestemmelsen er at opnå en balance mellem på den ene side at
tilvejebringe det størst mulige incitament til at skabe originalværker og andre
beskyttede frembringelser og på den anden side at lette spredningen af sådanne
værker til brugerne. Bestemmelsen er baseret på en nyvurdering i lyset af den nye
teknologiske udvikling, da de økonomiske følger er større end inden for den
traditionelle teknologi. I sådanne tilfælde skal undtagelser og indskrænkninger for-
tolkes snævrere af fællesskabslovgivningen og af medlemsstaterne, når de anvender
undtagelserne, for at undgå økonomiske tilbageslag på markedet for beskyttede
værker og frembringelser.

2. Retningslinjerne for denne artikel - både hvad angår form og indhold - er hentet fra
gældende fællesskabsret (edb-programdirektivet og databasedirektivet). Hvad angår
formen indeholder artikel 5 en udtømmende liste over tilladte undtagelser. Medlems-
staterne har ikke mulighed for at indføre andre undtagelser end de nævnte.
Harmoniseringsgraden for undtagelserne er blevet gjort afhængig af deres indvirkning
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