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Høring over udkast til lovforslag om ændring af ophavsretsloven 

Dansk Erhverv har modtaget høring over udkast til lovforslag om ændring af ophavsretsloven 

(gennemførelse af Marrakeshdirektivet mv.) fra Kulturministeriet den 9. februar 2018. 

 

Dansk Erhverv har følgende bemærkninger til lovforslaget: 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv bakker op om Marrakesh-traktatens formål om at sikre ligestilling for syns- og læ-

sehandicappede og fremme adgangen til offentliggjorte værker. Den teknologiske udvikling går i 

en positiv retning og muliggør i stigende grad, at mange kommercielle værker produceres og udgi-

ves med en høj grad af tilgængelighed, som kommer syns- og læsehandicappede til gode. Der er 

således allerede gode adgangsmuligheder for læsehandicappede på det kommercielle marked i 

Danmark, og de må forventes løbende at blive endnu bedre som følge af nye teknologiske mulig-

heder.  

 

Dansk Erhverv lægger vægt på, at ny regulering ikke skaber unødige barrierer eller byrder for det 

kommercielle marked, som i stigende grad understøtter ligestillingen for syns- og læsehandicap-

pede. 

 

Specifikke bemærkninger 

 

Lovbemærkningerne side 24 

Det er vigtigt, at implementeringen af Marrakesh-traktaten sikrer tilgængelighed for syns- og læ-

sehandicappede i de situationer, hvor det kommercielle marked ikke kan imødekomme behovet. I 

de tilfælde, hvor det kommercielle marked har et relevant tilgængeligt produkt, bør der ikke ind-

føres hjemmel til at fremstille nye alternative formater af produkter, idet der således allerede er 

opnået ligestilling for den syns- og læsehandicappede via det kommercielle marked. Derfor er det 

efter Dansk Erhvervs vurdering uholdbart og unødvendigt, at der i lovbemærkningerne side 24 

midt for står, at der er valgfrihed i forhold til, om en person vil indkøbe bogen eller anvende de 

nye regler til at selv at fremstille et tilgængeligt format. 
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§§ 12 og 47 

Det er positivt, at lovforslaget fastslår, at der skal tages hensyn til rettighedshaverne med en kom-

pensationsordning, og at den nærmere udformning fastlægges via aftale mellem de bemyndigede 

enheder og rettighedshaverne. Det er ligeledes positivt, at det foreslås at udvide Ophavsretslicens-

nævnets kompetence til at afgøre tvister mellem parterne om kompensationen. 

 

Lovbemærkningerne side 15 

Dansk Erhverv mener, at bemyndigede enheder skal have rimelige rammer for at fremstille til-

gængelige eksemplarer, men de skal også have en klar forpligtelse til at sikre, at der ikke foregår 

misbrug. Teknologiens slagside er desværre, at misbrug som for eksempel ulovlig deling af digi-

tale eksemplarer er blevet betydeligt lettere at udøve. Et sådan misbrug kan opnå et problematisk 

omfang for det kommercielle marked, hvis der ikke sættes ind med forebyggende tiltag. Derfor 

mener Danske Erhverv, at alle bemyndigede enheder bør pålægges et ansvar for at forebygge mis-

brug, uanset om de leverer indhold til andre lande eller ej.  

 

Lovbemærkningerne side 19 

Dansk Erhverv stiller spørgsmålstegn ved, at det på side 19 konkluderes, at lovforslaget ikke vur-

deres at have væsentlige økonomiske konsekvenser for det offentlige eller for erhvervslivet, og at 

den fremadrettede kompensation til rettighedshaverne forventes at være i nedadgående retning. 

Lovforslaget indebærer en væsentligt udvidet adgang til at fremstille materiale til syns- og læse-

handicappede. Samtidigt har Nota vurderet, at antallet af læsehandicappede vil stige væsentligt, 

og forslaget lægger kun i begrænset omfang op til misbrugsforebyggende foranstaltninger. Ende-

ligt kendes detaljerne i en kommende kompensationsordning endnu ikke. Disse forhold taget i 

betragtning er det Dansk Erhvervs anbefaling, at der foretages yderligere analyse af de økonomi-

ske konsekvenser for det offentlige og for erhvervslivet, inden der drages konklusioner.  

 

Med venlig hilsen 

Charlotte Enevoldsen 

Chefkonsulent 

 


