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21. december 2017

Godkendelse i henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2
(TV/Radio-aftalen)
Kulturministeriet modtog den 30. november 2017 en anmodning fra Copydan AVUmedier om godkendelse af Copydan AVU-medier som organisation, der kan indgå
aftaler med aftalelicensvirkning, jf. ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. stk. 2, indenfor
følgende område:
a. Statsbiblioteket kan ved streaming tilgængeliggøre radio- og tv-udsendelser fra
Statsbibliotekets samling, til forskere og studerende ved de lange videregående
uddannelses- og forskningsinstitutioner. Institutionerne kan tillige fremføre dette
materiale offentligt i forbindelse med forskning, studium og undervisning.
b. Statsbiblioteket kan ved streaming tilgængeliggøre radio- og lydoptagelser i DRs
og Statsbibliotekets arkiver, der er omfattet af LARM-projektet, til forskere og
studerende ved de lange videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner.
Institutionerne kan tillige fremføre dette materiale offentligt i forbindelse med
forskning, studium og undervisning.
c. Statsbiblioteket kan udlåne en række spolebånd indeholdende radiooptagelser,
der er udsendt af DR i perioden 1931-2003, til Københavns Universitet, således
at Københavns Universitet kan fremføre radiooptagelserne offentligt i forbindelse
med forskning, studium og undervisning.
d. Statsbiblioteket og andre offentlige biblioteker kan præsensbenytte en række
radio- og tv-produktioner fra perioden 1955-1990 om ny dansk komponistmusik.
e. Brug af optagelser foretaget efter ophavsretslovens § 13 i forskningsvirksomhed
ved de lange videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner i det omfang,
at brugen ikke er omfattet af § 13.
f. Godkendelsen omfatter også den eksemplarfremstilling, der er nødvendig for
ovennævnte tilgængeliggørelse.
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Copydan AVU-medier har oplyst, at tv-stationers rettigheder ikke omfattes af
ansøgningen.
Copydan AVU-medier har i dag en tilsvarende godkendelse, der har gyldighed til og
med 31. december 2017.
Copydan AVU-medier har med anmodningen indsendt kopi af aftalen mellem
Statsbiblioteket og Copydan AVU-medier/UBOD af den 2. juli 2014.
For at dokumentere deres repræsentativitet har Copydan AVU-medier fremlagt notat
over deres repræsentation, oversigt over gensidighedsaftaler med udenlandske
forvaltningsorganisationer.
Copydan AVU-medier har anmodet om en godkendelse på fem år indtil udgangen af et
år.
Der har været foretaget følgende sagsbehandlingsskridt i sagen:




Den 20. december 2017: Kvittering sendt til Copydan AVU-medier.
Den 21. december 2017: Spørgsmål til Copydan om repræsentativitet.
Den 21. december 2017: Svar fra Copydan på spørgsmål om repræsentativitet.

Sagen blev herefter anset for fuldt oplyst af Kulturministeriet.
På denne baggrund har Kulturministeriet truffet følgende:
Afgørelse
På baggrund af de foreliggende oplysninger finder Kulturministeriet, at Copydan AVUmedier opfylder kravene i ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2, og Copydan
AVU-medier godkendes på den baggrund til at kunne indgå aftaler med aftalevirkning
på følgende område:
a. Statsbiblioteket kan ved streaming tilgængeliggøre radio- og tv-udsendelser fra
Statsbibliotekets samling, til forskere og studerende ved de lange videregående
uddannelses- og forskningsinstitutioner. Institutionerne kan tillige fremføre dette
materiale offentligt i forbindelse med forskning, studium og undervisning.
b. Statsbiblioteket kan ved streaming tilgængeliggøre radio- og lydoptagelser i DRs
og Statsbibliotekets arkiver, der er omfattet af LARM-projektet, til forskere og
studerende ved de lange videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner.
Institutionerne kan tillige fremføre dette materiale offentligt i forbindelse med
forskning, studium og undervisning.
c. Statsbiblioteket kan udlåne en række spolebånd indeholdende radiooptagelser,
der er udsendt af DR i perioden 1931-2003, til Københavns Universitet, således
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at Københavns Universitet kan fremføre radiooptagelserne offentligt i forbindelse
med forskning, studium og undervisning.
d. Statsbiblioteket og andre offentlige biblioteker kan præsensbenytte en række
radio- og tv-produktioner fra perioden 1955-1990 om ny dansk komponistmusik.
e. Brug af optagelser foretaget efter ophavsretslovens § 13 i forskningsvirksomhed
ved de lange videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner i det omfang,
at brugen ikke er omfattet af § 13.
f. Godkendelsen omfatter også den eksemplarfremstilling, der er nødvendig for
ovennævnte tilgængeliggørelse.
Godkendelsen omfatter ikke tv-stationers rettigheder.
Godkendelsen gælder for Danmark, eksklusive Grønland og Færøerne, fra udløbet af
den tidligere godkendelse til og med den 31. december 2022.
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
de værker, godkendelsen vedrører, 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-medier virksomhed udøves
inden for rammerne af gældende lovgivning, herunder ophavsretslovgivningen
og Danmarks internationale forpligtelse på dette område.
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 særligt lagt vægt på:
A. at Copydan AVU-medier er en repræsentativ fællesorganisation til forvaltning
af rettigheder inden for det i aftalen nærmere definerede område,
o

idet Copydan AVU-mediers medlemsforeninger i medfør af Copydan
AVU-mediers vedtægter har overdraget rettighederne til Copydan AVUmedier
til
at
indgå
aftaler
på
Copydan
AVU-mediers
forvaltningsområder,

o

idet den pågældende brug efter en konkret vurdering falder inden for
Copydan AVU-mediers forvaltningsområder,
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o

idet Copydan AVU-medier repræsenterer en væsentlig del af de
involverede
rettighedshavere
gennem
Copydan
AVU-mediers
medlemsforeninger, og

o

idet Copydan AVU-medier allerede er godkendt efter ophavsretslovens §
50, stk. 4, jf. ophavsretslovens § 13 og efter § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2,
som organisation, der kan indgå aftaler med aftalelicensvirkning.

B. at de involverede rettigheder er spredt på et stort antal forskellige
rettighedshavere, som det ikke er muligt at identificere og lokalisere, og
C. at det ikke er muligt på eneretsbasis uden uforholdsmæssige vanskeligheder at
klarere de involverede rettigheder grundet antallet af rettighedshavere.

Med venlig hilsen

Tomas Kærup
Fuldmægtig

