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1.Den større sammenhengen 
•  Europa 2020 
•  Ett av syv ”flaggskipsinitiativ” :  ”Europeisk 

Digital Agenda” fram mot 2014 
•  ”Singel Market Act” 
•  Flere punkter gjelder opphavsrett og 

industrielle rettigheter 
•  Utgangspunkt :Investering i  økt båndbredde 

krever  økt etterspørsel som krever flere 
digitale tilbud 

2 



2.Den noe mindre sammenhengen: 
Ett digitalt indre marked 

•  Behov for (lovlig) digitalt innhold 
•  ”Europeana” – portal for kulturarvs-innhold 

i digital form (fra arkiv, museer og 
bibliotek ) 

•  Dagens situasjon: Et oppstykket, territorielt 
indre marked 

•  Vanskelig å klarere rettigheter for hele det 
indre marked, eller for regioner innen 
markedet 
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3.Audiovisuelt materiale på nett 
•  ”Grønnbok” : AV-materiale på nett  (Com (2011)427) 

•  Behov for å revidere SatCab-direktivet? 
•  Samme prinsipp  for klarering av AV-verk på 

nett? 
•  Ufraskrivelig rett til vederlag for 

opphavsmenn og utøvere i AV-verk? 
•  Behov for harmonisering av unntaksregler til 

beste for synshemmede og filmarkiv? 
•  Frist for kommentarer nov.2011 – utspill 

ventes før sommeren 2012 
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4.IPR-strategi for de kommende år 
(Com (2011) 287) 

•  Én felles europeisk opphavsrett – to 
varianter: 

•  Wittem-rapporten 
•  Kommisjonens startpunkt : Kodifisering og 

justering av gjeldende direktiv 
•  Viktigst: Infosoc-direktivets ”uttømmende 

liste” over mulige unntak  
•  ”Pandoras boks” åpnes: harmonisering av 

unntakene 
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4.4.1 Håndheving  
•  ACTA : Anti Counterfeit Trade Agreement 
•  Ferdig forhandlet og signert av et flertall EU-

land 
•  Ratifikasjonsprosess pågår under økende 

støy 
•  Skal behandles i parlamentet i sommer 
•  Gir ingen nye forpliktelser for EU-landene 
•  Men påstås å ”sementere” gjeldende 

håndhevingsregime 
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4.4.2 Håndheving  
•  Planer for presisering og revisjon av 

gjeldende direktiv (”IPRED”- ikke EØS-
relevant) 

•  Ubygging av Observatoriet for pirateri og 
forfalskninger, til nå i Brussel (DG Marked) 

•  Blir Europeisk Observatorium for brudd på 
immaterialretter ,  flyttes til Alicante og legges 
til Kontoret for Harmonisering i det Indre 
Marked (OHIM, som bl.a. gir europeisk 
varmerkebeskyttelse)(Forordning 
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5 .Konkrete tiltak  
5.1 Endring av direktivet om 

vernetid 
•  Forlenget vernetid for fonogrammer fra 50 

til 70 år etter opptak/utgivelse ( 
       (Direktiv 2011/77 /EU ref Direktiv 2006/116/EC ) 
•  Gjelder produsenter og  utøvende 

kunstnere 
•  Skal være gjennomført innen 1.nov. 2013 
•  Royalty - kontrakter skal reforhandles 
•  Til utøvere som fikk engangsoppgjør skal 

produsentene avsette beløp  til fonds 
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5.2 Direktivforslag 
om”Hitteverk” (Com 2011 /0136 (COD)) 

•  Verk hvor opphavsmannen enten ikke er 
kjent eller ikke kan finnes 

•  Et problem når materiale skal digitaliseres og 
gjøres tilgjengelig 

•  Forslag: Etter omhyggelig søk kan verket 
erklæres å være hitteverk –dette gjelder for 
alle EØS-land, og verket kan benyttes og 
gjøres tilgjengelig i alle EØS-land 

•  Fri bruk for ikke-kommersiell virksomhet 
•  Betaling for annen bruk 
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5.2”Hitteverk” (II) 

•  Nordisk reaksjon : En omstendelig løsning 
som ikke løser problemene ved 
massedigitalisering 

•  Viktigst: Unngå at det ble satt bom for 
videre utnyttelse og utvikling av 
avtalelisens-systemet 

•  Forhandlingsstatus  
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5.3 Bøker som ikke lenger er i 
salg 

•  Intensjonsavtale  om digital tilgjengeliggjøring 
av bøker som ikke er i salg ( 20/9 2011) 

•  Utgangspunkt: Omhyggelig søk når 
opphavsmannen ikke er kjent 

•  Avtalelisens-ordninger forutsettes for 
nasjonal tilgjengeliggjøring 

•  Kommisjonen bes om å foreslå lovgivning slik  
at slike avtaler kan gis grenseoverskridende 
effekt 

•  Kommisjonens hjemmesider 
    http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/news 
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6. Ventede initiativ 

•  Rammedirektiv om kollektiv forvaltning og 
klarering av musikk- (og AV -?)rettigheter 
for digital bruk 

•  Kan komme til å inneholde regler om 
innsyn, regnskapsføring, utdeling av 
vederlag og representasjon i styrende 
organer 

•  Vil gjelde alle typer 
forvaltningsorganisasjoner 

•  Særlige bestemmelser vil gjelde for 
musikk 

•  Siktemål: lette klarering for større områder 
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Ventede initiativ (II) 

6. 2 Oppfølging av grønnboken om AV-verk på 
nett 

       Analyse av konsekvensene av Premier 
League- 

       dommen ( forbud mot oppdeling av 
markedet?) 

6. 3 Kompensasjon for privatkopiering  
        Mekling pågår mellom berørte parter 
        (rettighetshavere/produsenter/m.fl. )   
        Lovgivning vil komme i 2013 13 


