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Betråffande forslag til gjennomforing  av EU-direktiv  om folgerett  till fordel for
opphovsmannen till et originalkunstverk m.m.

Undertecknande organisationer har tagit del av det horingsutkast som presenterats av Kultur-
och kirkedepartementet. Det glådjer oss att åven norska konstnårer får en lagstiftning som
ligger i linje med den Europeiska och det år glådjande att internationell reciprocitet infdrs.

Konstmarknaderna i vårlden och Europa består av flera delar. Det finns en internationell
konstmarknad dår mycket vål kånda och allmånt erkånda konstnårers verk vidaresålj s t ex P
Picasso och E Munch och en huvudsakligen nationell konstmarknad for omsåttning av
nationellt och regional konst. Det år hår det sker en overstromning av verk mellan de nordiska
lånderna, norden år en regional konstmarknad. Det finns också strikt nationella och lokalt
kånda konstnårer vars verk endast forekommer nationellt och/eller lokalt. I framtiden kan vi
forvånta oss att fler konstnårer år verksamma i en europeisk kontext med foljd att nationella
grånser får alit mindre betydelse. Det år dårfor viktigt att lagstiftningen fungerar i en
internationell miljo och att likartade system ger konstnårerna ett fullgott skydd i hela Europa.

Vi har huvudsakligen synpunkter på frågan om nivån på det nedre belopp som anger vilka
forsåljningar som omfattas av foljeråtten, det så kallade minimipriset. I horingsutkastet
foreslås det faststållas till  3.000  euro.

Bakgrunden till detta hoga minimipris år att man i forhandlingarna, innan direktivet antogs,
kom fram till att det inte forekom någon konkurrens mellan nationella marknader
(konsthandel) for verk med forsåljningspris under detta belopp. Det år troligen en korrekt
ståndpunkt med det motsager inte det faktum att norden har en viss gemensam konstmarknad.
Från de nordiska foretrådarna var man nojd med att man nationellt kunde såtta ett lagre
minimipris ån 3.000 euro. Nivån om 3.000 euro skall enligt vår mening dårfor inte uppfattas
som den grans som skall galla enligt direktivet utan som en grans vilken man inte kan
overskrida, syftet var att hindra Nederlånderna och Storbritannien från att infora hogre
minimipriser och dårigenom sabotera foljeråttsdirektivets praktiska betydelse.

Det skall noteras att flera viktiga medlemsstater har infort nivåer under 3.000 euro, t ex har
Storbritannien lagstiftat om 1.000 euro som minimipris och i Danmark och Finland har man
300 respektive 255 euro.
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Vi anser det vara ett problem att man i Norge, som annars har en stark tradition av stod och
forsvar av bildkonsten och bildkonstnarerna, foreslår infdrandet av en miniminivå om 3.000
euro. Den nivån kommer i praktiken att utesluta den huvuddelen av de konstverk som
vidaresaljs från fdljeratten. De berukningar som gjorts i Danmark, Finland, Norge och Sverige
over minimipriser visar att 85 - 92 % av fdrsuljningarna ligger under 3.000 euro. Det innebur
att nåstan samtliga nu verksamma konstnurer, alla grafisk konst, huvuddelen av
konsthantverkarna och samtliga yngre konstnårer utesluts från fdljeratten. Foljerutten blir
dårmed enbart en rutt for ett fåtal efterlevande till avlidna konstnårer.

Det ur onskvart att departementet omprovar sitt forslag och sanker minimipriset till nordisk
nivå. Skålen till detta ur bland andra fdlj ande.

Den nordiska rettslikheten bryts på en mycket viktig punkt. Det får praktiska fdljder som år
till skada for konstnererna i ovriga nordiska lander och kanske aven på sikt i Norge. Det
skapar olikheter i behandlingen mellan de nordiska lenderna och kan leda till konflikter inom
konstnersgrupperna.

Genom den existerande rettslikheten inom fdljeråtten mellan Danmark,  Finland och Sverige
har ett gemensamt agerande bidragit till att man stått emot fdrsoken från den internationella
konsthandeln att urholka direktivet om fdlj eratten med syftet att derefter  "rulla" tillbaka
existerande nationella lagstiftningar i Europa till icke fungerande ordningar eller alternativt
till att skapa ordningar som endast marginellt beror bildkonstnarerna.  Det direktiv som antogs
av EU  kan inforas nationellt på ett sådant satt att upphovsmannen kan få fdrdelar av den når
vidarefdrsaljning sker av deras konstverk.

Den nordiska rettslikheten har också inneburit att konstnårer i de nordiska lenderna har
behandlats lika når deras verk vidare fdrsålts i något av de nordiska lånderna. I avvaktan på att
direktivet skulle genomforas har norska upphovsman behandlats i enlighet med principema i
det så kallade Phil Collins fallet, vilket infdrts i den nationella fdljerutts lagstiftningen i ovriga
nordiska lander. Det har inneburit att når norska bildkonstnarers verk har sålts t ex i Sverige
har BUS utbetalat fdljerattsersattning till BONO for vidare utbetalning till berord norsk
ruttsinnehavare. Genom det fdreslagna minimipriset kommer den fdrvantade omsesidigheten
inte att genomfdras i praktiken, inga eller få verk från ovriga nordiska lander kommer att nå
priser over 3.000 euro. Reciprociteten bryts dermed, i praktiken, och istallet kommer ett
ensidigt flode av fdljeratt från ovriga nordiska lander till Norge att ske medan man i Norge
kommer att kollektivisera ersattning som istallet kunde ha overforts till rattighetshavare i
Danmark, Finland, Island och Sverige.

Genom det foreslagna hoga minimipriset bryts den nordiska rettslikheten och grunden for ett
samfållt nordiskt agerande kommer darfdr att elimineras. Vi vet att fdljerutten kommer att
utsattas fdr ytterligare angrepp vid den utvurdering som skall goras av EU kommissionen
2009/10. Sjelvklart kommer det av fdljerattens motståndare - de stora internationella
auktionshusen och konsthandlarna - att lyftas fram att minimipriserna ar olika i olika lander
samt att flera lander valt att infora det i direktivet angivna hogsta beloppet for minimipriset
(Norge, Nederlanderna, Osterrike). Det riskerar att urholka lagstiftningen i ovriga nordiska
lander till nackdel fdr nu verksamma konstnarer och konsthantverkare. Det riskerar också att
leda till att fdljeråtten och de ideer som ligger bakom denna inte langre ges legitimitet.
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Mot bakgrund av vad vi framfort i denna skrivelse vill vi framfora vår starka vadjan om att
Kultur- och kirkedepartementet i den fortsatta beredningen overveger att sanka minimipriset
till nordisk nivå d v s 200 - 300 euro.

ed vanl' a hålsning '

Mats Lindberg
Vd BUS enligt uppdrag
Kuvasto ry Finland, Copy-Dan Billdekonst Danmark, Bildkonst Upphovsrdtt i Sverige.

c.c Kulturministeriet, Peter Schønning, Danmark
Undervisningsministeriet, Jukka Liedes, Finland
Christine Lager, Justitiedepartementet, Sverige
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