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Den 15. oktober 2018 fremsendte Copydan AVU-medier en anmodning om at blive
godkendt som organisation, der kan indgå aftaler med aftalelicensvirkning på et
område, der er beskrevet i en aftale mellem Copydan AVU-medier, UBOD og Gramex
på den ene side og Slots- og Kulturstyrelsen på den anden side (Museumsaftalen).
Aftalen giver bl.a. mulighed for, at museer kan anvende værker på følgende måder:
a) Offentlig visning af tv og radio,
b) Offentlig visning af i tilknytning til en udstilling af enkeltprogrammer og
uddrag heraf, der er optaget fra tv- og eller radiokanaler,
c) Offentlig visning af tv på egen hjemmeside,
d) Baggrundsmusik,
e) Offentlig visning af reklamefilm,
f) Offentlig visning af andet audiovisuelt materiale end tv- og radio-indhold fra
internettet,
g) Offentlig visning af erhvervede audiovisuelle kunstværker,
h) Offentlig visning af optagelser overdraget til museet,
i) Audiovisuelt materiale, herunder fra DR Skole, i undervisnings- og/eller
kundskabsformidlingssammenhænge,
j) Brug af ovennævnte materiale på infoskærme, mobile enheder eller
audioguides.
Det er oplyst, at de enkelte områder kan være begrænset på forskellige måder, der er
beskrevet i aftalens punkt 3-9 og punkt 10.
Den 29. marts 2017 godkendte Kulturministeriet Copydan AVU-medier som
organisation, der kan indgå aftaler med aftalelicensvirkning på nævnte område.
Det fremgår af anmodningen fra Copydan AVU-medier af 15. oktober 2018, at de
anmoder om godkendelse på samme vilkår, som forudgående godkendelse.
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I pågældende anmodning er oplyst, at Danske Forlag pr. 1. januar 2019 ikke længere er
medlemmer af Copydan AVU-medier, men at der ellers intet er forandret i forhold til
det, der lå til grund for førnævnte godkendelse.
Der er i sagen modtaget følgende dokumentation:
-

Anmodning om forlængelse af Copydan AVU-mediers godkendelse i henhold til
ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2 (Museumsaftalen)
Rammeaftale om brug af audiovisuelt materiale på museer (herefter benævnt
"RAM")
Notat om repræsentation for AVU-medier
Vedtægter for Copydan AVU-medier
Tidligere godkendelse af Copydan AVU-medier i henhold til ophavsretslovens §
50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2 (Museumsaftalen)

På denne baggrund har Kulturministeriet truffet følgende
afgørelse
Copydan AVU-medier godkendes hermed i medfør af ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. §
50, stk. 2, til at indgå aftale med aftalelicensvirkning inden for det område, der er
beskrevet i Museumsaftalen.
Godkendelsen løber fra dags dato til og med den 31. december 2023 og gælder for alle de
rettighedshaverkategorier, der omfattes af den pågældende aftale med undtagelse af
rettigheder, der indehaves af radio- og tv-foretagender. Godkendelsen gælder kun i det
omfang, at der ikke foreligger andre aftalelicensgodkendelser inden for samme område,
herunder i medfør af ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. §§ 13 og 35.
Godkendelsen er givet under forudsætning af, at følgende vilkår er og til stadighed
forbliver opfyldt:
1. Godkendelsen er betinget af, at Copydan AVU-medier i hele
godkendelsesperioden repræsenterer en væsentlig del af rettighedshaverne til
den bestemte art af værker, aftalens udnyttelsesområde omfatter, og som
anvendes i Danmark.
2. Copydan AVU-medier forpligter sig til på begæring at fremlægge alle
oplysninger om organisationens forhold for Kulturministeriet.
3. Kulturministeriet lægger til grund, at Copydan AVU-mediers virksomhed
udøves inden for rammerne af gældende lovgivning, herunder lov om ophavsret,
lov om kollektiv forvaltning af ophavsret og Danmarks internationale
forpligtelser på disse områder.
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4. I overensstemmelse med de forpligtelser, som følger af servicedirektivet, er det
en betingelse for godkendelsen, at Copydan AVU-medier på sin hjemmeside
tydeligt angiver, at Copydan AVU-medier er godkendt af Kulturministeriet.
Kulturministeriet har ved afgørelsen særlig lagt vægt på:
A. at Copydan AVU-medier omfatter en væsentlig del af rettighedshaverne til den
bestemte art af værker, der anvendes i Danmark på det pågældende område, da
i.
Copydan AVU-medier repræsenterer et stort antal danske
rettighedshavere på det pågældende område gennem deres
medlemsorganisationer,
ii.
dette fortsat er tilfældet selvom Danske Forlag pr. 1. januar 2019 ikke
længere er medlemmer af Copydan AVU-medier,
iii.
Copydan AVU-medier allerede er godkendt på lignende områder, og
iv.
Copydan AVU-medier har stor erfaring med at administrere lignende
ordninger.
B. at det ikke er muligt at klarere rettighederne på eneretsbasis, da der efter det
oplyste er tale om en stor mængde rettighedshavere tilhørende mange
forskellige rettighedshaverkategorier.
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