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Høring - Europakommisjonens forslag til modernisering av opphavsretten
Vi viser til høringsbrev av 11. oktober om Europakommisjonens forslag til modernisering av
opphavsretten.
KD har bemerkninger til knyttet til "Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om
opphavsrett i det digitale indre marked" (COM(2016) 593). Forslaget omhandler tilgangen til
verk i forbindelsen med forskning, undervisning og kulturarv.
Artikkel 3 gir hjemmel til at medlemslandene kan fastsette unntak for reglene i nevnte
direktiv for forskningsinstitusjoner hva gjelder tekst- og datautvinning. KDs sektor er delt i
spørsmålet om dette bør begrenses til forskningsinstitusjoner. KD tar ikke selv stilling til
dette, men vil her gjengi noen av argumentene fra sektoren. Deler av sektoren støtter dagens
forslag hvor det kun er forskningsinstitusjoner som kan gis tilgang til tekst- og datautvinning,
mens andre ønsker en utvidet mulighet for tilgang, da særlig til ikke-kommersielle aktører.
Momenter som taler for den foreslåtte begrensningen, er hensynet til forskernes opphavsrett
og forskningsinstitusjoners konkurranse med konsulentbransjen. Særlig forskernes
fagorganisasjoner støtter en begrensning av tekst- og datautvinning til forskningsinstitusjoner.
På den andre siden vil begrensningen føre til at andre aktører som vil kunne utføre viktige
samfunnsoppdrag ikke får tilgang til nødvendig materiale. Hensynet bak opphavsretten er
blant annet å verne om opphavsmannens økonomiske fortjeneste av eget arbeid. Vi kan
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vanskelig forestille oss at opphavsmannen vil kunne få et inntektstap som følge av tekst- og
datautvinning fra ikke-kommersielle aktører. Det kan derfor tenkes at det kunne være et skille
mellom kommersiell og ikke-kommersiell bruk av materialet.
Artikkel 3 punkt 3 tillater rettighetshaverne å treffe tiltak for å beskytte "sikkerhet og
integritet" av eget nettverk. I forskningskretser blir det blant annet diskutert om dette vil
kunne gi rettighetshaverne (særlig store internasjonale akademiske forlag) mulighet til å
blokkere tilgangen for forskere som ønsker å utføre dataanalyse og tekst- og datautvinning.
KUD må gjennom håndhevingen sørge for at det ikke skjer større begrensninger i muligheten
til tekst- og datautvinning enn det som er nødvendig, jf. også siste setning i artikkel 3 punkt 3.
Åpen tilgang til forskning er et prioritert arbeidsområde både nasjonalt og internasjonalt, da
særlig i EU. Pågående arbeid er blant annet forslag til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang
til forskningsresultater (Brekke-rapporten) som nettopp har vært på høring, og det pågående
arbeidet med en strategi/handlingsplan for tilgang til forskningsdata. Sistnevnte skal være klar
i løpet av 2017. Disse sakene har mange viktige sider mot opphavsretten, og det er mange
interessenter i sektoren. Det vil derfor være viktig med en god og åpen dialog mellom KUD
og KD om dette fremover.
Departementet har ingen merknader til det andre direktivet eller de to andre forordningene
som høringen omhandler.
Vi beklager at svaret kommer noe sent.
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