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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/29/EF
af 22. maj 2001

om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssam-
fundet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, samt artikel 55 og 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (2),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Traktaten foreskriver oprettelse af et indre marked og
indførelse af en ordning, der sikrer, at konkurrencen i
det indre marked ikke fordrejes. En harmonisering af
medlemsstaternes lovgivning om ophavsret og beslæg-
tede rettigheder bidrager til at opnå disse mål.

(2) Det Europæiske Råd har på sit møde den 24. og 25. juni
1994 på Korfu understreget behovet for at skabe en
generel og fleksibel retlig ramme på fællesskabsniveau
for at fremme udviklingen af informationssamfundet i
Europa. Dette kræver blandt andet, at der findes et indre
marked for nye varer og tjenester. Der findes allerede,
eller der er ved at blive indført en betydelig fællesskabs-
lovgivning med et sådant regelsæt. Ophavsret og beslæg-
tede rettigheder spiller en afgørende rolle i denne forbin-
delse, idet disse rettigheder beskytter og fremmer udvik-
lingen og markedsføringen af nye varer og tjenester samt
skabelsen og udnyttelsen af deres kreative indhold.

(3) Den foreslåede harmonisering medvirker til gennem-
førelsen af de fire friheder på det indre marked og
respekterer de grundlæggende retsprincipper, særlig ejen-
domsretten — herunder den intellektuelle ejendomsret
— ytringsfriheden og almenhedens interesse.

(4) En harmoniseret retlig ramme for ophavsret og beslæg-
tede rettigheder vil i kraft af den øgede retssikkerhed
samtidig med overholdelsen af et højt beskyttelsesniveau
for de intellektuelle ejendomsrettigheder medføre bety-
delige investeringer i kreativ og innovativ virksomhed,
herunder i netinfrastruktur, og føre til vækst og øget
konkurrenceevne for den europæiske industri både hvad
angår udbud af indhold og informationsteknologi og

generelt i en række industrisektorer og kulturelle
sektorer. Dette vil kunne sikre arbejdspladser og fremme
jobskabelsen.

(5) Den teknologiske udvikling har øget og diversificeret
mulighederne for skabelse, produktion og udnyttelse.
Der er ikke behov for nye begreber inden for ophavs-
retlig beskyttelse, men de nugældende retsregler vedrø-
rende ophavsret og beslægtede rettigheder bør tilpasses
og suppleres for at tage passende hensyn til de økono-
miske realiteter, f.eks. nye former for udnyttelse.

(6) Hvis der ikke sker en harmonisering på fællesskabsni-
veau, vil de lovgivningsinitiativer, der allerede er taget i
en række medlemsstater som svar på den teknologiske
udvikling, kunne medføre betydelige forskelle i beskyt-
telsesniveauet og dermed hindre den frie bevægelighed
for varer og tjenester, der indeholder eller er baseret på
intellektuelle ejendomsrettigheder, hvilket vil føre til en
ny opdeling af det indre marked og lovgivningsmæssig
inkonsekvens. Følgerne af en sådan lovgivningsmæssig
forskel og uvished vil få større betydning i takt med
videreudviklingen af informationssamfundet, der allerede
har betydet en kraftig forøgelse af den grænseoverskri-
dende udnyttelse af intellektuel ejendomsret. Denne
udvikling vil og bør styrkes yderligere. Betydelig lovgiv-
ningsmæssig forskel og uvished med hensyn til beskyt-
telsesniveauet kan hindre stordriftsfordele for nye varer
og tjenester, der indeholder ophavsrettigheder og
beslægtede rettigheder.

(7) Fællesskabets retlige ramme for beskyttelse af ophavsret
og beslægtede rettigheder bør derfor også tilpasses og
suppleres i det omfang, det er nødvendigt for det indre
markeds funktion. Nationale bestemmelser om
ophavsret og beslægtede rettigheder, der er meget
forskellige fra den ene medlemsstat til den anden, eller
som medfører retlig uvished, der hindrer det indre
markeds funktion og udviklingen af informationssam-
fundet i Europa, bør derfor tilpasses, og inkonsekvente
nationale reaktioner på den teknologiske udvikling bør
undgås, hvorimod der ikke er behov for at fjerne eller
undgå forskelle, der ikke påvirker det indre markeds
funktion negativt.

(8) De forskellige sociale, samfundsmæssige og kulturelle
følger af informationssamfundet gør det nødvendigt at
tage hensyn til varers og tjenesters specifikke indhold.

(1) EFT C 108 af 7.4.1998, s. 6, og
EFT C 180 af 25.6.1999, s. 6.

(2) EFT C 407 af 28.12.1998, s. 30.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 10.2.1999 (EFT C 150 af

28.5.1999, s. 171), Rådets fælles holdning af 28.9.2000 (EFT C 344
af 1.12.2000, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 14.2.2001
(endnu ikke offentliggjort i EFT). Rådets afgørelse af 9.4.2001.
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KAPITEL II

RETTIGHEDER OG UNDTAGELSER

Artikel 2

Retten til reproduktion

Medlemsstaterne indfører en eneret til at tillade eller forbyde
direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent reproduktion
på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form,
helt eller delvis:

a) for ophavsmænd for så vidt angår deres værker

b) for udøvende kunstnere for så vidt angår optagelser af deres
fremførelser

c) for fremstillere af fonogrammer for så vidt angår deres
fonogrammer

d) for producenter af den første filmoptagelse for så vidt angår
den originale film eller eksemplarer heraf, og

e) for radio- og fjernsynsforetagender for så vidt angår opta-
gelser af deres udsendelser, hvad enten der er tale om tråd-
bunden eller trådløs transmission, herunder via kabel eller
satellit.

Artikel 3

Retten til overføring af værker til almenheden og retten til
tilrådighedsstillelse for almenheden af andre frembrin-

gelser

1. Medlemsstaterne tillægger ophavsmænd eneret til at
tillade eller forbyde trådbunden eller trådløs overføring til
almenheden af deres værker, herunder tilrådighedsstillelse af
deres værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til
dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt.

2. Medlemsstaterne indfører en eneret til at tillade og
forbyde trådbunden eller trådløs tilrådighedsstillelse for almen-
heden på en sådan måde, at almenheden får adgang til de
pågældende værker på et individuelt valgt sted og tidspunkt:

a) for udøvende kunstnere for så vidt angår optagelser af deres
fremførelser

b) for fremstillere af fonogrammer for så vidt angår deres
fonogrammer

c) for producenter af den første filmoptagelse for så vidt angår
den originale film eller eksemplarer heraf, og

d) for radio- og fjernsynsforetagender for så vidt angår opta-
gelser af deres udsendelser, hvad enten der er tale om tråd-
bunden eller trådløs transmission, herunder via kabel eller
satellit.

3. Rettighederne efter stk. 1 og 2 udtømmes ikke af en
overføring til almenheden eller tilrådighedsstillelse for almen-
heden i henhold til denne artikel.

Artikel 4

Retten til spredning

1. Medlemsstaterne tillægger ophavsmænd eneret til at
tillade eller forbyde enhver form for spredning til almenheden
ved salg eller på anden måde af deres originalværker eller
eksemplarer heraf.

2. Spredningsretten udtømmes ikke i Fællesskabet for så vidt
angår originalværker eller eksemplarer heraf, medmindre første
salg eller anden overdragelse af ejendomsret i Fællesskabet af
den pågældende genstand foretages af rettighedshaveren eller
med dennes samtykke.

Artikel 5

Undtagelser og indskrænkninger

1. Midlertidige reproduktionshandlinger efter artikel 2, som
er flygtige eller tilfældige, som udgør en integrerende og
væsentlig del af en teknisk proces, og som udelukkende har til
formål at muliggøre

a) en mellemmands transmission i et netværk mellem tredje-
mænd, eller

b) en lovlig brug

af et værk eller en anden frembringelse, og som ikke har
selvstændig økonomisk værdi, er undtaget fra den i artikel 2
nævnte ret til reproduktion.

2. Medlemsstaterne kan indføre undtagelser fra eller
indskrænkninger i den i artikel 2 nævnte ret til reproduktion
med hensyn til:

a) reproduktioner på papir eller lignende ved hjælp af en foto-
grafisk teknik eller en anden proces med tilsvarende virk-
ning, bortset fra trykte noder, forudsat at rettighedshaverne
modtager en rimelig kompensation

b) reproduktioner på ethvert medium foretaget af en fysisk
person til privat brug og til formål, der hverken direkte eller
indirekte er kommercielle, forudsat at rettighedshaverne
modtager en rimelig kompensation, i forbindelse med
hvilken der tages hensyn til anvendelse eller ikke-anvendelse
af de i artikel 6 nævnte tekniske foranstaltninger på det
pågældende værk eller den pågældende frembringelse

c) særlige reproduktionshandlinger, som foretages af offentligt
tilgængelige biblioteker, uddannelsesinstitutioner eller
museer, eller af arkiver, og som ikke har til formål at opnå
direkte eller indirekte økonomiske eller kommercielle
fordele

d) efemere optagelser af værker foretaget af radio- og fjern-
synsforetagender ved hjælp af egne midler og til egne udsen-
delser; bevarelse af sådanne optagelser i officielle arkiver kan
tillades, når der er tale om optagelser af exceptionel doku-
mentarisk karakter

e) reproduktioner af radio- og fjernsynsudsendelser foretaget af
sociale institutioner med ikke-kommercielle formål som
f.eks. hospitaler eller fængsler, forudsat at rettighedshaverne
modtager en rimelig kompensation.

3. Medlemsstaterne kan indføre undtagelser fra eller
indskrænkninger i de rettigheder, der er nævnt i artikel 2 og 3,
i følgende tilfælde:

a) hvis der udelukkende er tale om anvendelse til anskueliggø-
relse i forbindelse med undervisning eller med henblik på
videnskabelig forskning, såfremt kilden med ophavsman-
dens navn angives, medmindre dette viser sig umuligt, og
det sker i et omfang, som det ikke-kommercielle formål
berettiger til

b) hvis der er tale om anvendelser til gavn for handicappede,
som står i direkte forbindelse med det pågældende
handicap og er af ikke-kommerciel karakter, og det sker i et
omfang, som er påkrævet af hensyn til det særlige handicap
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