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Emner

• Ophavsret

– Direktivet om ændring af beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede 
rettigheder

– Direktivforslaget om forældreløse værker 
– Kommende direktivforslag om kollektiv forvaltning
– Øvrige initiativer i Kommissionens IPR-strategi
– WIPO 
– Bekæmpelse af piratkopiering

• Idræt

– EU-arbejdsplan for idrætsområdet
– Forslag til forordning om Erasmus for Alle
– Antidoping
– Bekæmpelse af matchfixing 



Ophavsret 

Forlænget beskyttelsestid for udøvende kunstnere og fonogramproducenter

(Direktiv 2011/77/EU af 27. september 2011 om ændring af direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden 
for ophavsret og visse beslægtede rettigheder)

Hovedindhold:

• Beskyttelsestid ændres fra 50 år til 70 år efter den relevante begivenhed

• Krav til fonogramproducenten om at udbyde til salg i den forlængede 
beskyttelsestidsperiode eller gøre fonogram tilgængeligt for offentligheden – ellers 
bortfalder fonogramproducentens rettigheder 

• Ledsageforanstaltninger 

• Harmonisering af regler for musikstykker med tekst

• Skal gennemføres i medlemsstater senest 1. november 2013



Ophavsret

Forældreløse værker

(Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte anvendelser af forældreløse 
værker, KOM (2011)289 endelig)

Status:
- Offentliggjort maj 2011

- Drøftes i rådets arbejdsgruppe vedr. ophavsret og i Europa-Parlamentet

Formål:
- Styrke udviklingen af digitale biblioteker og arkiver

- Indføre en fælles fremgangsmåde for, hvordan det fastslås, at et værk er 
forældreløst, og til hvilke formål et forældreløst værk må anvendes



Ophavsret

Forældreløse værker (fortsat)

• Forslaget omfatter biblioteker, museer, arkiver, uddannelsesinstitutioner, 
filmarvsinstitutioner og public service radio-/tv-foretagender

• Betingelsen er, at de forældreløse værker gøres tilgængelige som led i 
organisationernes varetagelse af deres almennyttige opgaver

• Trykte medier, herunder værker, der indgår i sådanne, samt visse lydværker, 
audiovisuelle værker og filmværker 

• Fonogrammer og fotografier ikke omfattet af forslaget

• Ordning for gensidig anerkendelse af et værks status som forældreløst værk



Ophavsret

Forældreløse værker (fortsat)

• For at et værk kan få status som forældreløst, skal brugerne gennemføre en 
”omhyggelig søgning.”

• Den omhyggelige søgning skal gennemføres i den medlemsstat, hvor værket først 
blev offentliggjort. 

• Når det ved en omhyggelig søgning fastslås, at et givet værk er forældreløst, vil det 
blive betragtet som forældreløst i hele EU.

• Yderligere omhyggelig søgning undgås. 

• De af forslaget omfattede organisationer kan derefter, som led i varetagelsen af 
deres almennyttige opgaver vederlagsfrit og uden tilladelse fra rettighedshaverne 
anvende de forældreløse værker - tilgængeliggøre og fremstille eksemplarer af 
værkerne til brug for bl.a. digitalisering. 

• Tilgængeliggørelsen kan ske grænseoverskridende, da værkerne betragtes som 
forældreløse i hele EU. 



Ophavsret

Andre initiativer i Kommissionens IPR-strategi

(Kommissionens meddelelse: Et indre marked for intellektuelle ejendomsrettigheder – Fremme af 
kvalitet og innovation med sigte på at skabe økonomisk vækst, arbejdspladser af høj kvalitet og 
førsteklasses produkter og tjenester i Europa, 2011 (287) endelig)

• Kommende direktivforslag om kollektiv forvaltning

• Europæisk ophavsretskodeks

• Grønbog om audiovisuelle værker

• Blankbånd

• Følgeret

• Frivillig ophavsretsbetegnelse, synshandicappede, brugerskabt indhold mv.



Ophavsret

WIPO

• Diplomatisk konference: Protection on Audiovisual Performances,                      
Beijing 20.-26 juni 2012

• Evt. kommende traktat om broadcasting organisations

• Overvejelser om indførelse af særlige foranstaltninger for 
synshandicappede

• Overvejelser om indførelse af undtagelser for biblioteker og arkiver



Ophavsret

Bekæmpelse af piratkopiering på internettet

• Rapport fra udvalg under Kulturministeriet april 2009

• Fokuserer på ulovlig fildeling

• Forslag om tiltag:

– Information

– Udvikling af lovlige tjenester

– Brevmodel



Idræt

Grundlaget for EU’s arbejde på idrætsområdet

• Art. 6 og Art. 165

• Kommissionens Hvidbog fra 2007

• Kommissionens Meddelelse fra januar 2011 om anvendelsen af Art. 165

• Rådets resolution fra maj 2011 (arbejdsplan for 2011-2014)



Idræt

EU-arbejdet på idrætsområdet - arbejdsplanen

• Hovedprioriteringer:

– Sportens integritet (bekæmpelse af doping, aftalt spil, good governance)
– Sportens sociale værdier (sundhed, social integration, uddannelse og frivilligt arbejde)
– Sportens økonomiske aspekter (holdbar finansiering af breddeidræt og evidensbaseret 

politikudformning)

• 6 Ekspertgrupper:

– Anti-doping
– Good governance
– Sport og Uddannelse
– Sport, sundhed og deltagelse
– Sportsstatistik
– Holdbar finansiering



Idræt

Kommissionens forslag til et sportsprogram
(Kommissionens forslag til forordning om Erasmus for Alle – EU-programmet for uddannelse, ungdom 

og sport, 23. november 2011)

• Indeholder selvstændigt kapitel om sport (0,2 mia. euro)

• Krav om EU-merværdi

• Aktiviteter: Tværnationale samarbejdsprojekter, ikke-kommercielle 
idrætsbegivenheder af stor vigtighed, styrkelse af vidensgrundlaget, 
kapacitetsopbygning

• Prioriterede emner: god forvaltningsskik, sundhedsfremmende fysisk aktivitet, 
udnyttelse af idrættens potentiale til at fremme social integration, fremme af dobbelte 
karrieremuligheder og bekæmpelse af grænseoverskridende trusler, som f.eks. 
doping, aftalt spil, vold, racisme og manglende tolerance 



Idræt

Antidoping

• Revision af WADA’s Code:
– Code’n er en del af de danske antidopingregler – udgør bilag til bekendtgørelse 

om fremme af dopingfri idræt
– WADA offentliggør første udkast til revideret Code i maj 2012
– Herefter flere høringsrunder
– Forventes vedtaget på WADA-konference i december 2013 

• Arbejdsgruppe om motionsdoping:
– Nedsat i december 2010
– Skal følge op på den evaluering, Idrættens Analyseinstitut gennemførte i 

sommeren 2010 af den eksisterende mærkningsordning i kommercielle motions-
og fitnesscentre, jf. lov om fremme af dopingfri idræt §§ 9 og 9a

– Skal opstille modeller for henholdsvis en forbedret frivillig ordning og en ordning 
med obligatorisk dopingkontrol i kommercielle motions- og fitnesscentre



Idræt

Bekæmpelse af matchfixing

• Konklusioner vedtaget af Rådet i maj 2011

• Overvejelser om indgåelse af international konvention i regi af EPAS (Enlarged 
Partial Agreement on Sport - Europarådet)



Ophavsret og idræt

Tak for opmærksomheden
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