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Kirke- og Kulturdepartementet
Postboks 8030 Dep.
0030 Oslo

Oslo, 20. juni 2003
Deres ref.: 2003/1372/ ME/ME1 CBU: elt

E-post til: asap@kkd.dep.no

HØRINGSUTTALELSE – FORSLAG TIL ENDRINGER I
ÅNDSVERKLOVEN

Vi viser til departementets høringsbrev av 2. april 2003, vedrørende forslag til endringer i
åndsverkloven m.m.

Norsk Journalistlag (NJ) vil gi kommentarer til de deler av forslagene som vi antar har
størst betydning for vårt interesseområde. Kommentarene vil bli gitt forløpende i samsvar
med paragrafrekkefølgen. Vi vil i hovedsak knytte våre standpunkter til innholdet i
lovforslagene, og i mindre grad til den lovtekniske utformingen.

Generelt
Generelt vil vi bemerke at forslagene er omfattende og til dels svært vanskelig tilgjengelig.
Når departementet også velger å fremme forslag som ikke følger av EU-direktivet, blir det
vanskelig å foreta en vurdering av alle saker. NJ vil derfor be om at lovforslagene i
hovedsak begrenses til det som må tas stilling til på bakgrunn av direktivet og at andre
forslag utstår til senere behandling.

Nærmere om de enkelte bestemmelsene

 § 2 – Presisering av eneretten

NJ er enig i forslaget om at det i § 2 presiseres at eneretten også omfatter midlertidige
eksemplar. Vi er også enig i den strukturelle endringen, idet den bidrar til bedre oversikt
over bestemmelsens innhold.

Vi er imidlertid uenig i forslaget om å erstatte den gjeldende formulering om at verket
gjøres tilgjengelig for allmennheten når det fremføres ”utenfor det private området” med
formuleringen om at dette skjer når verket ”fremføres offentlig”. Selv om hensikten ikke
er å endre realiteten, vil det kunne oppfattes slik at den nye formulering gir en mindre
snever ramme enn dagens lovtekst. En mulig konsekvens vil kunne bli en innsnevring av
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opphavsmannens enerett. NJ vil derfor ikke støtte den foreslåtte endringen og ber om at
dagens formulering opprettholdes.

§ 11, 3. ledd – forbud mot fremstilling av ulovlig eksemplar
NJ støtter forslaget om forbud mot å fremstille eksemplar av verk som enten ikke er
fremstilt eller gjort tilgjengelig med opphavsmannens samtykke, eller er resultat av en
omgåelse av tekniske beskyttelsessystemer. Et slikt forbud vil kunne gi opphavsmannen
mulighet til å forfølge ulovlig utnyttelse og bruk av verk. Prinsipielt vil all ulovlig
kopiering kunne forfølges. Men det vil nok ikke være særlig aktuelt å slå ned på
privatpersoner som mer sporadisk fremstiller kopier av et ulovlig eksemplar. Eventuell
forfølgelse vil i praksis skje der dette skjer systematisk og i omfattende grad. En viktig side
av et slikt forbud er at det vil virke preventivt og oppdragende. Den som fremstiller
eksemplarer vet eller bør vite at det er ulovlig å fremstille kopier på grunnlag av et
eksemplar som ikke er stilt til disposisjon på lovlig måte.

§ 11 a – unntak for visse eksemplar

NJ støtter departementets forslag til unntak fra enerettsbestemmelsen for eksemplar som
er fremstilt tilfeldig eller flyktig. De snevre vilkår som her er fastsatt er ikke særlig
inngripende for opphavsmannen og må ses på som en rimelig avveining av forholdet
mellom opphavsammens og allmennhetens interesser.

§§ 12a – 12c - vederlag for eksemplarfremstilling til privat bruk

NJ støtter prinsipielt at den som utnytter kopieringsretten skal yte vederlag til
opphavsmennene. NJ ønsker derfor en privatrettslig vederlagsordning og er enig i
forslaget om at den som produserer eller innfører lagringsmedier som er egnet til å
fremstille eksemplar av åndsverk, skal betale vederlag til opphavsmennene.

NJ registrerer at departementet legger opp til en vederlagsordning som i utgangspunktet
bare omfatter verk som er gjort tilgjengelig ved kringkastingssending og verk som er utgitt
på lydopptak eller film (audio- og audiovisuelle verk). Selv om det er bruken av denne
typen verk som har vært mest i fokus, antar vi at også andre typer verk (herunder tekst og
fotografi) i stor grad blir gjenstand for digital kopiering og lagring.

Det savnes en nærmere redegjørelse for hvorfor, herunder også hvilket faktagrunnlag som
ligger til grunn, når departementet begrenser vederlagsordningen til audio- og audio-
visuelle verk. Det foreslås en forskriftsadgang til også å gi vederlag til andre
rettighetshavere. Men det vil senere kunne bli en tung vei å gå for disse opphavsmennene,
når de krever sin andel av de innkrevde vederlag. De opprinnelig tilgodesette
opphavsmenn vil kunne se på alle andres krav som en trussel og således kunne motsette
seg disses krav eller stille uforholdsmessig tunge krav til dokumentasjon og
sannsynliggjøring av kravet.

I § 12b annet ledd foreslås at en tredjedel av vederlaget skal fordeles kollektivt, uten at vi
kan se at dette er særlig begrunnet. Opphavsretten er individuell og individuell
honorering/avregning er hovedregelen. Prinsipielt bør det derfor være rettighetshaverne
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selv som gjennom sine organisasjoner avgjør om og i hvilken grad vederlaget skal fordeles
kollektivt, bl.a. ut fra kostnadene ved individuell fordeling. Det er derfor lite
tilfredsstillende at loven angir en bestemt grense for hva som skal fordeles kollektivt og
individuelt. NJ er naturlig nok også av den oppfatning at det er rettighetshaver-
organisasjonene selv som bør ha ansvaret for fordelingen av vederlaget og ikke et
offentlig organ, slik som for eksempel Fond for lyd og bilde.

I parentes bemerkes at det i § 12c foreslås at vederlaget skal oppkreves av en ”felles
organisasjon for norske opphavsmenn, …”. Det vises i denne sammenheng til forslaget
om nasjonalitetsnøytralitet i § 38a. Vi antar at det samme hensyn kommer inn også her,
slik at det vil være mer riktig å for eksempel bruke formuleringen: ” felles organisasjon for
opphavsmenn, utøvende kunstnere og tilvirkere av lydopptak og film i Norge, …”.

§§ 13- 13b – bruk av verk, tvangslisens og avtalelisens for bruk av verk i
undervisningsvirksomhet

NJ støtter forslagene om at elever og lærere kan gjøre opptak av sin egen fremføring av
verk til bruk i undervisningen. NJs støtter også innføring av tvangslisens for bruk av verk
ved offentlig eksamen, samt forslaget om utvidelse av avtalelisensen for bruk av verk i
undervisningsvirksomhet til også å gjelde digital kopiering.

§ 14 – Avtalelisens for bruk av verk i institusjoner, ervervsvirksomhet m.v.

NJ støtter forslaget om at avtalelisensordningen for bruk av verk i institusjoner,
organisasjoner og ervervsvirksomheter utvides til også å gjelde digital kopiering.

§ 16 – Bruk av verk for nærmere angitte formål i arkiv, bibliotek,
undervisningsinstitusjoner og museer

NJ kan ikke se at det er grunnlag for å fjerne dagens formulering om at eksemplar-
fremstillingen skal skje ”for konserverings- og sikringsformål”. Departementet har ikke
begrunnet særlig overbevisende hvorfor det er nødvendig å gjøre denne endringen, slik at
det bare skal være ”for nærmere angitte formål”. Det bør ikke overlates til departementet,
uten noen som helst føringer i lovforarbeidene, å fastsette hvilke ”nærmere angitte
formål” eksemplarfremstillingen skal kunne skje til. NJ vil derfor beholde dagens lovtekst
for så vidt gjelder konserverings- og sikringsformål og er ikke enig i at departementet skal
få en fullmakt til å utvide formålet gjennom forskrift.

Særlig viktig blir dette når departementet foreslår at denne eksemplarfremstillings-
adgangen utvides til også å gjelde museer og undervisningsinstitusjoner. Det er etter vår
mening viktig at departementet nærmere redegjør for hvilken eksemplarfremstilling som
hjemles i avtalelisensbestemmelsen i § 13b og hvilke ”nærmere angitt formål” som skal
gjelde for undervisningsinstitusjoner. NJ vil understreke viktigheten av at en eventuell
utvidelse av § 16 ikke må føre til en innskrenkning eller undergraving av avtalelisens-
bestemmelsen for undervisningsvirksomhet.
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NJ mener det bør presiseres at eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøringen er begrenset
til å gjelde de verk som finnes i bibliotekenes samlinger.

For øvrig setter NJ pris på at departementet er så klar i forarbeidene i forhold til at det
ikke er grunnlag for å utvide adgangen til å fremstille eksemplar av pliktavleverte
dokumenter.

§ 16a – Avtalelisens for bruk av verk i bibliotek

NJ støtter forslaget om at bibliotek kan foreta eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøre
verk for allmennheten når betingelsene for avtalelisens er oppfylt.

§ 17 – Bruk av verk for funksjonshemmede

NJ støtter forslaget om eksemplarfremstilling av verk bestemt for bruk for
funksjonshemmede.

§ 17a – 17b – tvangslisens og avtalelisens for bruk av verk for funksjonshemmede

NJ støtter forslaget om tvangslisens for eksemplarfremstilling til bruk for
funksjonshemmede og at det er statens ansvar å sørge for at opphavsmennene får
vederlag for dette. På samme måte støtter NJ forslaget om avtalelisens for opptak av
utgitt film eller bilde og utsendt kringkastingsprogram til bruk for funksjonshemmede.

§ 18 – Avtalelisens for bruk av verk i samleverk

NJ er skeptisk til at dagens begrensede tvangslisens for bruk i gudstjeneste og
undervisning utvides til en generell avtalelisens for gjengivelse av samleverk uavhengig av
hva samleverket skal brukes til. Dette vil legge til rette for en enklere kommersiell
utnyttelse av verk, uten at den enkelte opphavsmann selv får adgang til å nekte slik bruk.
For opphavsmannen kan det foreligge meget sterke grunner til å motsette seg at deres
verk benyttes i en bestemt sammenheng. Etter vår mening bør det derfor være adgang for
opphavsmannen til å kunne nekte denne type bruk utenfor undervisningsområdet.

§ 23 – Bruk av kunstverk, fotografisk verk og byggverk m.v.
§§ 23a - 24– Tvangslisens og avtalelisens for bruk av kunstverk og fotografisk verk

NJ er enig i forslaget om at retten til fri bruk av kunstverk og fotografisk verk avgrenses
til ikke-ervervsmessige formål.

NJ støtter også forslaget om at tvangslisensen endres til en avtalelisens for bruk av
kunstverk og fotografiske verk.

§ 30 – Avtalelisens for kringkasting

NJ har ingen innvendinger mot forslaget om å endre denne bestemmelsen, slik at den blir
mer i samsvar med de øvrige bestemmelser om avtalelisens.
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§ 30a – Avtalelisens for bruk av verk i kringkasternes samlinger

NJ er ikke i stand til å ta stilling til om det bør innføres en avtalelisens for utnyttelse av
kringkastingsarkiv, ut fra det som departementet anfører i høringsbrevet. Vi viser her bl.a.
til de innvendinger som er fremført fra Norwaco. NJ mener at forslaget ikke er godt nok
grunngitt og at konsekvensene (fordeler og ulemper) ikke er tilstrekkelig utredet. Vi vil
derfor be om at dette spørsmålet utsettes og utredes nærmere før det eventuelt lovfestes
en avtalelisensbestemmelse.

Kap 2a – Fellesbestemmelser om avtalelisens

NJ har ingen særlige kommentarer til kapittel 2a – fellesbestemmelser om avtalelisens.

§ 39k, 3.ledd

NJ støtter de endringsforslag som er fremmet av departementet og antar at det er rimelig
at samtykke til eventuell bruk av verket på en annen måte eller i en annen form enn
tidligere fattes ved flertallsvedtak blant arvingene.

§§ 42,3, 5, 43,5., 43a, 3., 45, 1.45,3., 45a, 4., 45b,1 ,2.

NJ har ingen merknader til disse bestemmelsene.

Kap 6a Bestemmelser til vern for tekniske beskyttelsessystemer og elektronisk
rettighetsinformasjon

§ 53a- Forbud mot omgåelse m.v. av effektive tekniske beskyttelsessystemer
§ 53b- Adgangen til bruk av verk når effektive beskyttelsessystemer er anvendt

NJ støtter departementets forslag om forbud mot omgåelse av tekniske
beskyttelsessystemer som anvendes for å hindre eller begrense opphavsrettslig relevante
handlinger, dvs hindre eller begrense de handlinger som opphavsmannen ikke har gitt
tillatelse til. I praksis vil forbudet få anvendelse for de tilfeller hvor de tekniske
beskyttelsessystemene anvendes for å hindre eller begrense digital eksemplarfremstilling
av åndsverk.

NJ er også enig i at dette forbudet ikke skal begrense eller hindre brukernes mulighet for
avspilling av for eksempel CD eller DVD-plater innenfor det private området. NJ merker
seg videre at forslaget innebærer at bruker har rett til å omgå eventuelle koder eller sperrer
som hindrer avspilling av et verkseksemplar og at det således bare er forbudt å omgå
beskyttelse mot digital eksemplarfremstilling.

NJ er enig i disse forutsetningene. Vi mener at de på en tilfredsstillende måte balanserer
opphavsmennenes interesser i å hindre ulovlig eksemplarfremstilling og brukernes
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interesse i å kunne nyttiggjøre seg, eller tilegne seg sitt lovlig ervervede verk uavhengig av
f.eks avspillingsplattform.

Vi er også enig i at rettighetshaver blir pålagt å sikre at effektive beskyttelsessystemer ikke
hindrer at brukere får lovlig tilgang til et verk

For øvrig vil vi bemerke at forslagene til lovtekst ikke er særlig lett tilgjengelige og at disse
bør søkes omformulert. Dette gjelder etter vår mening særlig § 53a første ledd.

§ 53d – Forbud mot fjerning eller endring av elektronisk rettighetsinformasjon

NJ støtter forslaget om at det er forbudt å fjerne eller endre elektronisk
rettighetsinformasjon, samt å tilgjengeliggjøre verk hvor slik informasjon er fjernet eller
endret. Elektronisk rettighetsinformasjon er viktig både fordi den identifiserer verket,
opphavsmannen og angir hvilken bruk det er gitt samtykke til.

Med vennlig hilsen
Norsk Journalistlag

Ann-Magrit Austenå
leder


