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1. Gjenstanden for opphavsrett – vilkår for vern 

og omfanget av vernet     • Brukskunst

Høyesterett 27.6.2012 – Tripp Trapp/Oliver
Tripp Trapp               Oliver
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Vilkår for vern og omfanget av vernet, forts.        

•Bygningskunst 

• Frostating lagmannsrett 2. november 2012

Anke sluppet inn for Høyesterett

Ferdighuset «Ambassadør» –
interiør(plan)tegninger  og eksteriørtegninger 

ikke ansett som åndsverk i form av 
bygningskunst
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Vilkår for vern og omfanget av vernet, forts.               

• Programvare 

• EU-domstolen, sak C-406/10     5. mai 2012

SAS Institute Inc. vs. World Programming  Ltd.

• Programvaredirektivet 91/250/EØF art. 1 (2) 
Sml. WCT art. 2 og TRIPS art. 9(2) og 10(1)    

• Infosoc-direktivet art. 2 bokstav a                             
• Programvaredirektivet 91/250/EØF art. 5 og 6  

(sml. åvl. § 39i og 39h)
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Vilkår  og omfang  forts.                          

• Programvare − datamaskinprogram 

Programvaredirektivet art. 1 (2):

”Beskyttelse i samsvar med dette direktiv skal 
gjelde alle datamaskinprogrammets 
uttrykksformer. Ideer og prinsipper som ligger 
til grunn for de enkelte delene av et 
datamaskinprogram, herunder også de som 
ligger til grunn for programmets grensesnitt, 
er ikke opphavsrettslig beskyttet i dette 
direktiv.”
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EU-domstolen:

(1) − hverken et datamaskinprograms 
funksjonalitet eller programmeringssproget 
og datafilformatet, som anvendes i et 
datamaskinprogram for å utnytte visse av dets 
funksjoner, utgjør en form hvori dette 
datamaskinprogram uttrykkes, hvorfor det 
ikke i kraft herav er opphavsrettslig beskyttet 
som datamaskinprogram i direktivets forstand 
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Vilkår  og omfang forts.                                                        

• Programvare − datamaskinprogram 



Vilkår  og omfang  forts. 

•  Programvare − brukermanual 

Ikke programvaredirektivet, men                                   
Infosoc-direktivet art. 2 ̶  eksemplarfremsClling

ECJ: ̶  gjengivelse i et datamaskinprogram eller i en 
brukermanual til programmet av visse elementer 
som er beskrevet i brukermanualen til et annet 
datamaskinprogram som er opphavsrettslig 
beskyttet, kan utgjøre en krenkelse av opphavsretten 
til sistnevnte manual, såfremt gjengivelsen utgjør et 
uttrykk for opphavsmannen til brukermanualen til 
datamaskinprogrammets egen intellektuelle 
frembringelse
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2. Avtaler om bruksrett til programvare

• EU-domstolen, sak C-406/10,  forts.

Betydningen av lisensvilkår som begrenset 

bruken til ikke-produksjonsformål

• Programvaredirektivet 91/250/EØF art. 5(3)  
(sml. åvl. § 39i og 39h)
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Avtaler om bruksrett til programvare, forts.

Programvaredirektivet art. 5(3):

Den person som har rett til å bruke en kopi av et 
datamaskinprogram, skal uten rettighetshaverens 
tillatelse ha rett til å iaktta, undersøke eller prøve ut 
hvordan programmet fungerer for å kunne fastslå 
hvilke ideer og prinsipper som ligger til grunn for de 
enkelte delene av programmet, dersom dette 
gjøres under slik innlesning av programmet, 
fremvisning på skjerm, kjøring, overføring eller 
lagring som brukeren har rett til å utføre. 
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Avtaler om bruksrett til programvare, forts.

ECJ: Artikel 5(3) skal fortolkes således at en person som har 
ervervet en kopi av et datamaskinprogram i henhold til en 
lisens, uten tillatelse fra innehaveren av opphavsretten til 
programmet kan iaktta, undersøke eller prøve ut 
programmets funksjon for å fastlegge hvilke ideer og 
prinsipper som ligger til grunn for de enkelte delene av 
programmet, når vedkommende utfører de handlinger som 
lisensen tillater ham å utføre, og de handlinger i form av 
innlesning og kjøring av programmet, som er nødvendige 
for anvendelse av datamaskinprogrammet etter dets 
formål, forutsatt at han ikke gjør inngrep i enerrettighetene 
til innehaveren av opphavsretten til programmet 
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3. Rettighetene

• Spredning 

• EU-domstolen, sak C- 5/11  21. juni 2012

Titus Alexander Jochen Donner vs. 
Forbundsrepublikken Tyskland (straffesak)

Bistand ved salg fra italiensk foretak til 

kunder i Tyskland

•Infosoc-direktivet 2009/21/EØF art. 4(1) 
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Rettighetene forts. – spredning, forts.

Infosoc-direktivet 2009/21/EØF art. 4 

(1) Medlemsstatene skal fastsette enerett for 
opphavsmenn til å tillate eller forby enhver form for 
spredning til allmennheten, ved salg eller på annen 
måte, av originalen av deres verk eller kopier av disse. 

(2) Spredningsretten skal ikke konsumeres i 
Fellesskapet når det gjelder originalen eller kopier av 
verket, unntatt når det første salget eller annen 
overdragelse av eiendomsretten til dette eksemplaret 
foretas i Fellesskapet av rettighetshaveren eller med 
dennes samtykke. 
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Rettighetene forts. – spredning, forts.

ECJ: En næringsdrivende som retter sin reklame til de 
medlemmer av allmennheten, som er bosatt i en 
bestemt medlemsstat, og skaper eller stiller en særlig 
leveringsordning og betalingsmetode til rådighet for 
dem, eller tillater en tredjemann å gjøre dette, hvorved 
det er mulig for disse medlemmer av allmennheten å 
motta leveringer av eksemplar av verk som er 
opphavsrettslig vernet i den samme medlemsstat, 
foretar en "spredning til allmennheten" som 
omhandlet i art. 4 første ledd, i den medlemsstat hvor 
leveringen finner sted. 
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Rettighetene forts. – spredning, forts.

• EU-domstolen, sak C-128/11      3. juli 2012

Used Soft GmbH vs. Oracle International Corp.

Videresalg av programvare ervervet over 

internett                                

• Programvaredirektivet 91/250/EØF                       
(nå 2009/24/EF) art. 4(2) og 5 (1)

Infosoc-direktivet  2001/29/EF art. 4             
WCT art. 6 (med agreed statement)
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Rettighetene forts. – spredning, forts.

Programvaredirektivet 91/250/EØF art. 4(2) 
Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 5 og 6 skal 
rettighetshaverens enerett i henhold til artikkel 2 omfatte 
retten til å foreta eller tillate ---

c ) enhver form for offentlig spredning, herunder utleie, av 
originalprogrammet eller av kopier av dette. Første gang en 
kopi av et datamaskinprogram selges i Fellesskapet av 
rettighetshaveren eller med dennes tillatelse, er 
rettighetshaverens rett til å spre denne kopien i 
Fellesskapet uttømt, med unntak av retten til å utøve 
kontroll over ytterligere utleie av programmet eller av en 
kopi av programmet
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Rettighetene forts. – spredning, forts.

• ECJ: Art. 4 (2) i programvaredirektivet 2009/24/EF 
skal fortolkes slik at retten til spredning av en kopi av 
et datamaskinprogram uttømmes, såfremt 
innehaveren av opphavsretten, som har gitt 
samtykke, eventuelt vederlagsfritt, til nedlasting av 
denne kopi fra internettet til et medium, likeledes 
har videregitt en bruksrett til kopien uten 
tidsbegrensning mot betaling av en pris som gjør det 
mulig for denne å oppnå et vederlag som svarer til 
den økonomiske verdi av kopien av det verk som han 
eier. 
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Rettighetene forts. – spredning, forts.

Programvaredirektivet 91/250/EØF art. 5(1)

Med mindre det foreligger særlige 
avtalebestemmelser, skal det ikke være nødvendig med 
tillatelse fra rettighetshaveren for å utføre handlingene 
nevnt i artikkel 4 bokstav a) og b), dersom handlingene 
er nødvendige for at den som har anskaffet 
datamaskinprogrammet på lovlig måte, skal kunne 
bruke det i samsvar med dets tiltenkte formål, 
herunder også for å rette opp feil. 

• ECJ: Art. 4 (2) og art. 5(1) skal fortolkes slik at 
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Rettighetene forts. – spredning, forts.

ved videresalg av en brukerlisens, som innebærer videresalg av 
en kopi av et datamaskinprogram som er nedlastet fra 
opphavsmannens hjemmeside, og som opprinnelig av nevnte
opphavsmann var blitt tildelt den første erverver uten
tidsbegrensning og mot betaling av en pris som gjør det mulig 
for denne opphavsmann å oppnå et vederlag som svarer til den 
økonomiske verdi av nevnte kopi av hans verk, vil den annen
erverver og alle etterfølgende erververe av denne 
brukerlisensen med rette kunne påberope at spredningsretten 
er uttømt som fastsatt i dette direktivets artikel 4, stk. 2, og 
følgelig kunne anses for å være dem som rettmessig har ervervet
en kopi av et datamaskinprogram som omhandlet i direktivets 
art. 5(1) og dra fordel av retten til å fremstille eksemplar som er 
fastsatt i  sistnevnte bestemmelse
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Rettighetene forts. 

• Tilgjengeliggjøring av en databases innhold

• EU-domstolen, sak C - 173/11  18. oktober 2012
Football Dataco Ltd. mfl. vs. Sport Radar GmbH

Data om britiske fotballkamper opplastet på en server 

utenfor Storbritannia og gjort tilgjengelig derfra for 

nedlasting i Storbritannia 

• Databasedirektivet 96/9/EØF art. 7   
Jurisdiksjon og lovvalgsregler
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Rettighetene forts. – Tilgjengeliggjøring av en 

databases innhold, forts.

Databasedirektivet 96/9/EØF art. 7                             

(1) Medlemsstatene skal fastsette en rett for 
databaseprodusenten til å forby uttrekk og/eller 
viderebruk av hele eller vesentlige deler av databasens 
innhold, vurdert kvalitativt og/eller kvantitativt, når det 
fra et kvalitativt og/eller kvantitativt synspunkt har 
vært foretatt en betydelig investering i å skaffe, 
kontrollere eller presentere innholdet.  
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Rettighetene forts. – Databasedirektivet art. 7 forts.

(2) I dette kapittel menes med:  

a) uttrekk: varig eller midlertidig overføring av hele eller en 
vesentlig del av innholdet i en database til et annet medium 
ved enhver metode eller i enhver form,  

b) viderebruk: enhver form for tilgjengeliggjøring for 
allmennheten av hele eller en vesentlig del av innholdet i 
en database ved spredning av kopier, ved utleie, ved 
direktekoplet overføring eller andre former for overføring. 
Etter at en kopi av databasen er solgt første gang i 
Fellesskapet av rettighetshaveren, eller med hans 
samtykke, er retten til å kontrollere videresalg av denne 
kopien i Fellesskapet konsumert
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Rettighetene forts. – Databasedirektivet art. 7 forts.

(5) Gjentatt og systematisk uttrekk og/eller viderebruk 
av uvesentlige deler av databasens innhold som 
innebærer handlinger som strider mot normal 
utnytting av databasen, eller som urimelig skader 
databaseprodusentens rettmessige interesser, skal ikke 
være tillatt.  

ECJ: Art. 7 i databasedirektivet skal fortolkes slik at en 
persons overføring via en nettserver som befinner seg i 
medlemsstat A, av data som vedkommende har forut for 
dette har nedlastet fra en database som
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Rettighetene forts. – Databasedirektivet art. 7 forts.

ECJ forts: … i henhold til databasedirektivet er beskyttet i 
medhold av sui generis-retten, til en datamaskin som 
tilhører en person i medlemsstat B, på sistnevnte persons 
anmodning, slik at dataene lagres i denne datamaskinens 
hukommelse og vises på dens skjerm, utgjør ”viderebruk" 
av nevnte data foretatt av den personen som overfører 
dataene. Denne handling skal anses for å være foretatt 
iallfall i medlemsstat B, såfremt det foreligger indisier som 
kan begrunne at handlingen viser at den som overførte 
dataene, hadde til hensikt å nå deler av allmenheten i 
sistnevnte medlemsstat, hvilket det tilkommer den 
foreleggende rett at ta stilling til. 

•

e



Rettighetene, forts.

• Offentlig fremføring 

•  EU-domstolen C-607/11   7. mars 2013

ITV Broadcasting Ltd. m.fl. vs. TVCatchup Ltd.

TVCatchup fanget opp jordbundne etersendte 

kringkastingsendinger og strømmet dem                             

etter individuell bestilling over internett til 

abonnenter som hadde kringkastingslisens. 

• Infosoc-direktivet art. 3(1)
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Rettighetene, forts. – offentlig fremføring

Infosoc-direktivet art. 3(1)

Medlemsstatene skal fastsette enerett for 
opphavsmenn til å tillate eller forby overføring til 
allmennheten av deres verk, over tråd eller trådløst, 
herunder tilgjengeliggjøring av deres verk for 
allmennheten på en slik måte at allmennheten kan få 
tilgang til dem fra et selvvalgt sted og på et selvvalgt 
tidspunkt.
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Rettighetene, forts. – offentlig fremføring

ECJ: Begrepet »overføring til allmennheten« i art. 3(1) 
omfatter en videresending av verk som er med i en 
jordbaseret fjernsynssending

– som foretas av en annen organisasjon enn det 
opprinnelige kringkastingsforetaket

– ved hjelp av strømming over internettet, som stilles til 
rådighet for denne organisasjonens abonnenter, som kan 
motta videresendingen ved å logge seg på 
organisasjonens server

– selv om disse abonnenter befinner seg i mottaksområdet 
for vedkommende jordbaserte tv-sending og lovlig kan 
motta denne på en fjernsynsmottaker.
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Rettighetene forts.

• Offentlig fremføring av fonogram

• Utleiedirektivet 2006/15/EF art. 8 –
«communication to the public»
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Rettighetene forts. – offentlig fremføring av 

fonogram, forts. 

Utleiedirektivet 2006/15/EF art. 8 

Medlemsstatene skal fastsette at utøvende kunstnere 
og fonogramprodusenter har rett til et vederlag som 
deles mellom dem, slik at brukeren betaler et rimelig 
samlet vederlag dersom et fonogram utgitt i 
kommersielt øyemed, eller en reproduksjon av et slikt 
fonogram, benyttes til trådløs kringkasting eller til 
offentlig framføring. Dersom det ikke er enighet mellom 
de utøvende kunstnerne og fonogram-produsentene, 
kan medlemsstatene fastsette vilkårene for hvordan 
dette vederlaget skal fordeles mellom dem.
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Rettighetene forts. – offentlig fremføring av 

fonogram, forts. 

• EU-domstolen, sak C- 162/10  15. mars 2012

Phonographic Performance (Ireland) Ltd. vs. Irland

Utplassering i hotellrom av radio- og TV-apparater 

eller av annet avspillingsutstyr sammen med 

fonogrammer i fysisk eller digital form 

Hotelleier er i begge tilfelle en bruker som foretar en 
«communication to the public» og skal betale rimelig 
vederlag. Adgangen etter art. 10 til å gjøre unntak for 
privat bruk, kan medlemsstater ikke benytte til å frita 
hotelleier fra vederlagsplikten
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Rettighetene forts. – offentlig fremføring av 

fonogram, forts. 

• EU-domstolen, sak C- 135/10 15. mars 2012

Società Consortile Fonografici vs. Marco Del Corso

Avspilling av radiosendinger i en tannlegepraksis

Begrepet "kommunikasjon til offentligheten" i art. 8(2) 
i utleiedirektivet skal fortolkes slik at det ikke omfatter 
gratis tilgjengeliggjøring av fonogram i en tannlege-
praksis som omhandlet i denne saken, hvor der utøves 
liberalt erverv, til gavn for praksisens pasienter 
uavhengig av deres egen vilje. Slik tilgjengeliggjøring gir 
dermed ikke fonogramtilvirkere rett til vederlag. 
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Rettighetene forts. – offentlig fremføring av 

fonogram, forts. 

• Asker og Bærum tingrett  2.nov. 2012 

Påanket

Gramo vs. First Rent A Car Norway AS m.fl.

Radio i leiebiler

Utleieselskapene kjent pliktig til å betale vederlag 
etter  åvl. § 45b
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4. Avgrensning av opphavsretten

• EU-domstolen, sak C-510/10 26. april 2012

DR og TV2 Danmark vs. NCB

Efemere opptak – bistand fra tredjemann

• Infosoc-direktivet  2001/29/EF art. 5(2) litra d

Bernkonvensjonen art. 11bis
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Avgrensning av opphavsretten, forts.

Infosoc-direktivet  2001/29/EF art. 5(2) litra d:

Medlemsstatene kan fastsette unntak fra eller 
avgrensninger av reproduksjonsretten fastsatt i artikkel 
2 i følgende tilfeller: 

---

d) når det dreier seg om efemere opptak utført av 
kringkastingsselskaper ved hjelp av eget utstyr og til 
egne sendinger; bevaring av disse opptakene i offisielle 
arkiver kan tillates når de er av uvanlig dokumentarisk 
verdi
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Avgrensning av opphavsretten, forts.

Infosoc-direktivet  2001/29/EF – fortalen pkt. 41:

Ved anvendelse av unntaket eller avgrensningen for 
efemere opptak foretatt av kringkastingsselskaper, er det 
underforstått at kringkastingsselskapets egne anlegg 
omfatter anleggene til en person som opptrer på vegne av 
selskapet og under dettes ansvar. 

ECJ: Art. 5(2) bokstav d) i direktiv 2001/29, sett i lys av 
fortalen pkt. 41, skal fortolkes slik at et 
kringkastingsselskaps eget utstyr omfatter utstyr
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Avgrensning av opphavsretten, forts.

ECJ forts.: tilhørende enhver tredjemann som handler på 
kringkastingsselskapets vegne eller under dettes ansvar. 

Med hensyn til sistnevnte er det avgjørende at 
kringkastingsselskapet overfor tredjemann, herunder 
opphavsmenn hvis rettigheter kan krenkes av et ulovlig 
opptak av deres verk, er forpliktet til å erstatte enhver 
skade som forvoldes av de handlinger eller unnlatelser som 
foretas av tredjemann – herunder et eksternt og rettslig 
uavhengig tv-produksjonsselskap som er knyttet til 
vedkommende opptak – som om disse handlinger og 
unnlatelser var kringkastingsselskapets egne.
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5. Opphavsrett og ytringsfrihet

•  EMD dom 10. januar 2013

Ashby Donald m.fl. vs. Frankrike

EMK art. 10 og 11

Gjengivelse på Internett av fotografier fra 
moteoppvisninger
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Opphavsrett og ytringsfrihet, forts.

EMK art. 10
1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal 
omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og 
meddele opplysninger og ideer uten inngrep av 
offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne 
artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering 
av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.  
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Opphavsrett og ytringsfrihet, forts.

EMK art. 10 forts

2. Fordi utøvelsen av disse friheter medfører plikter og 
ansvar, kan den bli undergitt slike formregler, vilkår, 
innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved 
lov og som er nødvendige i et demokratisk samfunn av 
hensyn til den nasjonale sikkerhet, territoriale 
integritet eller offentlige trygghet, for å forebygge 
uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller 
moral, for å verne andres omdømme eller rettigheter, 
for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet, 
eller for å bevare domstolenes autoritet og upartiskhet.  
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6. Håndhevelse

• Prop. 65 L (2012–2013) Endringer i 

åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av 

opphavsrett m.m. på Internett)

Nytt kapittel 7a. Særskilte tiltak ved krenkelser av 

opphavsrett m.m. på Internett 

Behandling av personopplysninger og tilgang til 

abonnementsopplysninger

39



Håndhevelse, forts. – Prop. 65 L (2012–2013)

§ 56a Behandling av personopplysninger som gjelder 

opphavsrettskrenkelser m.m.

Rettighetshavers behandling av personopplysninger 
som gjelder krenkelse av opphavsrett eller andre 
rettigheter etter denne lov, er unntatt fra 
konsesjonsplikt etter personopplysningsloven § 33 når 
behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre 
gjeldende eller forsvare et rettskrav.

For øvrig gjelder personopplysningsloven for 
behandling av slike opplysninger.
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Håndhevelse, forts. – Prop. 65 L (2012–2013)

§ 56b Tilgang til opplysninger som identifiserer 

innehaver av abonnement brukt ved 

opphavsrettskrenkelser m.m.

Hvis det sannsynliggjøres at opphavsrett eller andre 
rettigheter etter denne lov er krenket, kan retten uten 
hinder av taushetsplikten etter ekomloven § 2-9, etter 
begjæring fra rettighetshaver, pålegge en tilbyder av 
elektroniske kommunikasjonstjenester å utlevere 
opplysninger som identifiserer innehaveren av 
abonnementet som er brukt ved krenkelsen.
- - -
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Håndhevelse, forts. – Prop. 65 L (2012–2013)

Tiltak rettet mot nettsted 

§ 56c Pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgang 

til nettsted der det gjøres tilgjengelig materiale som 

krenker opphavsrett m.m.

Retten kan etter begjæring fra en rettighetshaver, 
pålegge tjenesteyter som tilbyr 
informasjonssamfunnstjeneste som nevnt i 
ehandelsloven § 1 andre ledd bokstav b, å hindre eller 
vanskeliggjøre tilgang til nettsted der det i stort omfang 
gjøres tilgjengelig materiale som åpenbart krenker 
opphavsrett eller andre rettigheter etter denne lov. 
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Håndhevelse, forts. – Prop. 65 L (2012–2013)

§ 56c annet og tredje ledd

For at begjæringen skal tas til følge, må hensynene som 
taler for at pålegg gis veie tyngre enn ulempene pålegget vil 
medføre. Ved vurderingen skal retten avveie interessene 
som tilsier at tilgangen til nettstedet hindres eller 
vanskeliggjøres mot andre interesser som berøres av et 
slikt pålegg, herunder interessene til den pålegget retter 
seg mot og innehaveren av nettstedet, og hensynet til 
informasjons- og ytringsfriheten. Det skal også tas hensyn 
til muligheten for alternative og mindre inngripende tiltak.

Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om hvilke pålegg 
som kan gis for å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til 
nettsted. 43



Håndhevelse, forts. – Prop. 9 L (2012–2013)

§ 38b nytt tredje ledd skal lyde:

Organisasjon som nevnt i § 38a kan, så lenge 

rettighetshaveren ikke har motsatt seg det, anvende 

bestemmelsene i kapittel 7a ved ulovlig utnyttelse av 

verk som nevnt i første ledd første punktum i 

paragrafen her.
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Håndhevelse, forts. 

• Spørsmål om adgang til å pålegge 

fremleggelse av opplysninger om IP

• EU-domstolen, sak C-461/10 19. april 2012

Bonnier AB m.fl. vs. Perfect Communication Sweden
AB

Direktiv 2006/24/EF art. 3 til 5 og 11  
(datalagringsdirektivet) og direktiv    2004/48/EF 
(håndhevelsesdirektivet) art. 8

TFEU og menneskerettighetene (EMK)
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Håndhevelse, forts.

Justisdepartementet:

Høringsnotatet ”Styrking av lovgivningen om 

håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.” 

Proposisjon er i trykken 

Endringer i tvisteloven – et nytt kapittel 28 A Rett til 

informasjon ved inngrep i immaterialrettigheter. Retten 
kan gi pålegg om å gi opplysninger om opprinnelse og 
distribusjonsnettverk for varer og tjenester som 
inngrepet gjelder (informasjonspålegg)
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Håndhevelse, forts. 

Forts. ad forslag fra Justisdepartementet 

Til nytt kapittel i tvisteloven:

Krav om forholdsmessighet. Nærmere regler om 
saksbehandlingen

Dessuten: Nye erstatningsbestemmelser i patentloven, 
planteforedlerloven, designloven, varemerkeloven og 
markedsføringsloven.
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7. Iverksatte nye regler

Lov 14. desember 2012 om endringer i  

kringkastingsloven, åndsverkloven og film- og 

videogramlova (gjennomføring av direktiv 

2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester mv.)

I kraft 1. januar 2013

Åvl. § 25 nytt annet ledd 

Når et fjernsynsselskap gjengir korte utdrag fra 
begivenheter av stor interesse for allmennheten i medhold 
av §45a sjette ledd kan selskapet gjengi verk som inngår i 
utdraget fra begivenheten.
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Iverksatte nye regler, forts.

Åvl. § 45a nytt sjette ledd

Uten hinder av denne bestemmelsen kan et 
fjernsynsselskap som er etablert innenfor det 
europeiske økonomiske samarbeidsområdet i sine 
generelle nyhetssendinger vederlagsfritt sende korte 
utdrag fra begivenheter av stor interesse for 
allmennheten som et annet fjernsynsselskap har 
eksklusive rettigheter til å sende fra. Korte utdrag fra 
slik begivenhet skal ikke være lengre enn det 
nyhetsformålet tilsier, og kan uansett ikke overstige 90 
sekunder. 
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Iverksatte nye regler, forts.

Åvl. § 45a nytt sjette ledd, forts:

Utdrag kan bare gjengis så lenge begivenheten har 
nyhetsinteresse. Utdragets kilde skal angis med mindre 
det av praktiske grunner er umulig, og den opprinnelige 
sendingens karakter må ikke forandres eller forringes. 
Etter at fjernsynsselskapet har sendt utdrag i 
kringkastingssending, kan selskapet gjøre den samme 
nyhetssendingen som utdraget inngår i, tilgjengelig 
som audiovisuell bestillingstjeneste.
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Iverksatte nye regler, forts.

• EU-domstolen C – 283/11  22. januar 2013

Sky Österreich GmbH vs. Österreichischer Rundfunk

AMT-direktivet 2010/13/EU art. 15

Den Europæiske Unions charter om grunnleggende 
rettigheter – art. 16 og 17 – proporsjonalitet
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Iverksatte nye regler, forts.

AMT-direktivet 2010/13/EU art. 15

1. Medlemsstaterne sikrer, at ethvert tv-
spredningsforetagende, der er etableret i Unionen, 
med henblik på korte nyhedsindslag på redelige og 
rimelige vilkår og uden forskelsbehandling har adgang 
til begivenheder af stor interesse for offentligheden, 
som transmitteres med eneret af et tv-
spredningsforetagende under deres jurisdiktion. 
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Iverksatte nye regler, forts.  –

AMT-direktivet art. 15, forts.

2. Hvis et andet tv-spredningsforetagende, der er etableret 
i den samme medlemsstat som det tv-sprednings-
foretagende, der søger adgang, har opnået 
enerettighederne til begivenheden af stor interesse for 
offentligheden, skal der søges om adgang hertil hos dette 
tv-spredningsforetagende. 

3. Medlemsstaterne sikrer, at en sådan adgang er 
garanteret, ved at give tv-spredningsforetagenderne lov til 
frit at vælge korte uddrag fra det transmitterende tv-
spredningsforetagendes signal, idet de som minimum 
angiver deres kilde, medmindre dette af praktiske grunde 
er umuligt. 
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Iverksatte nye regler, forts.  –

AMT-direktivet art. 15, forts.

4. Som alternativ til stk. 3 kan en medlemsstat etablere 
en ækvivalent ordning, der sikrer adgang på redelige og 
rimelige vilkår og uden forskelsbehandling ved andre 
midler. 

5. Korte uddrag må kun anvendes til generelle 
nyhedsindslag og må kun anvendes i on-demand 
audiovisuelle medietjenester, hvis det samme program 
tilbydes tidsforskudt af den samme 
medietjenesteudbyder. 
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Iverksatte nye regler, forts.  –

AMT-direktivet art. 15, forts.

6. Uanset stk. 1-5 sikrer medlemsstaterne i 
overensstemmelse med deres retssystemer og 
retspraksis, at der fastlægges nærmere regler og 
betingelser for tilvejebringelse af sådanne korte 
uddrag, især vedrørende eventuelle 
godtgørelsesordninger, den maksimale længde af 
uddragene samt tidsbegrænsninger for deres 
udsendelse. Når der opereres med godtgørelse, må 
denne ikke overstige de ekstraudgifter, der påløber 
direkte i forbindelse med tilvejebringelse af adgang.« 
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Iverksatte nye regler, forts. 

Forskrift om overgangsregler til lov 17. juni 2005 nr. 97 om 

endringer i åndsverkloven 

Fastsatt ved kgl.res. 30. mars 2012 

§ 1. Kulturdepartementet kan i perioden frem til 31. desember 
2013 godkjenne organisasjoner etter åndsverkloven § 38a selv 
om kravet til representativitet ikke er oppfylt. Godkjenningen 
kan gis virkning fra tidspunktet for ikrafttredelse av endringslov 
17. juni 2005 nr. 97eller senere og frem til 31. desember 2013. 
Organisasjon som godkjennes etter denne bestemmelse må ha 
vært hjemlet til å inngå avtalelisensavtale på grunnlag av 
representativitetskravet som gjaldt før lovendringen i 2005. 

§ 2. Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften oppheves 31. desember 2013. 
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