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HØRINGSSVAR - FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 21. DESEMBER
2001 NR 1563 TIL ANDSVER KLOVEN

Det vises til departementets høringsnotat av 3. november 2009.

• TONO forvalter komponisters, tekstforfatteres og musikkforleggeres rettigheter i
musikkverk, og gir den nødvendige tillatelse til anvendelse av musikkverk utenfor det
private område. TONO fikk i brev av 20. august 2008 fra Det kongelige kultur - og kirke
departement, tillatelse til å inngå avtalelisens på områder som foreliggende
endringsforslag angår. Vi anser det derfor relevant å avgi høringssvar.

1. Om endrin sforsla et
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Gjennom endringen av åndsverklovens forskrift, skal altså tjenestedirektivets regler
implementeres (direktiv 2006/123/EF). Det uttales videre i notatet at formålet med
direktivet blant annet er å gjøre det enklere å etablere tjenestevirksomhet og å legge til
rette for grenseoverskridende aktivitet av slik virksomhet. Direktivet skal implementeres
gjennom tjenesteloven, som vil tre i kraft 28. desember 2009.

For såkalte tillatelsesordninger (tjenestel. § 5 bokstav f), oppstiller forslag til tjenestelov
særskilte saksbehandlingsregler, som forutsetter utfyllende regler i sektorlovgivningen,
herunder en saksbehandlingsfrist. Det blir videre foreslått at fristoversittelse automatisk
skal medføre innvilgelse av tillatelsessøknad.

Andsverkloven omhandler fire tillatelses ordninger som vil være omfattet av
tjenesteloven. Dette gjelder godkjennelse etter åvi § 13b (utnyttelse av verk i
undervisningen), godkjenning av organisasjon som kan inngå avtalelisens etter § 38a,
godkjennelse av organisasjon for fordeling av følgerett vederlaget (§ 38c) og tillatelse for
oppkreving og fordeling etter lydopptak etter § 45b.



•
Tjenestelovens § 29 endrer åndsverkloven og ny § 51 skal lyde:

Departementet kan for godkjenning etter §§ 13b, 38a, 38c, og 45b gi
saksbehandlingsregler til utfylli ng av reglene i tjenesteloven, herunder om
saksbehandlingsfrist og rettsvirkning av fristoverskridelse. Unntak fra tjenesteloven § 11
andre ledd kan bare gjøres når det er begrunnet ut fra tvingende allmenne hensyn,
herunder hensynet til privatpersoners be skyttelsesverdige interesser.

2. TONOs s ns unkter om forsla et.

TONO støtter departementets forslag om å ikke innføre en automatisk tillatelse for
avtalelisenspart, dersom behandlingstiden på 6 måneder oversittes (forskrift 21

• desember 2001 nr 1563 til åndsverklovens § 3-8).

Vi støtter også departementets begrunnelse, om at en slik automatisk tillatelse kan få
negative følger for rettighetshavere, blant annet reduserte inntekter og svekket vern av
ideelle rettigheter, da man ikke vil være sikker på at avtalelisenspretendentene i
tilstrekkelig grad besitter teknologisk og annen kapasitet for å ivareta rettighetshaveres
interesser.

* * *

TONO har dog en liten kommentar til en uttalelse i høringsnotatet knyttet til at tillatelse
etter åvl § 13 b-, bare kan is til o takssentral (notatet side 2, under avsnitt etter åvl §
45, 2. ledd b). Vi leser uttalelsen slik at innvilgelse etter åvl § 13b bare kan gis til en
opptakssentral. Det kan i så fall ikke være riktig. TONO har jo en slik tillatelse. Tillatelse
etter § 13b kan jo også gis til de som besitter rettighetene til det innholdet som skal
lagres (tas opp av opptakssentralen).

Avslutningsvis vil vi understreke viktigheten av å demme opp for bestemmelser som kan
bevirke til å utvanne beskyttelsen av opph avsrett, som er en rett under press for tiden.

Departementets standpunkt i notatet bidrar til å styrke vernet for opphavsrett, noe vi
selvsagt er glade for.

Med vennlig hilsen

Ca o trøm
Adm. direktør


