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Forlæggerforeningens input til Erhvervsministeriet i forbindelse
med Kommissions høring om ophavsret:

Kære Tine Hertz
I forlængelse af min mail i går vedhæfter jeg Forlæggerforeningens svar på Kommissionens
ophavsretshøring.
Forlæggerforeningens medlemmer repræsenterer ca. 85 % af danske forlags omsætning.
Ophavsretten er en helt fundamental rammebetingelse for innovation og vækst inden for
kreative erhverv, som forlagsbranchen tilhører. Gennem de seneste år har forlagene f.eks.
investeret trecifrede millionbeløb i nye innovative læremidler, og dagligt investerer forlagene i udviklingen af ny litteratur, som i dag ofte både udgives trykt og digitalt, og som stilles
til rådighed på forskellige digitale platforme. En grundlæggende forudsætning for forlagenes
investeringer er tillid til, at den ophavsretlige beskyttelse giver mulighed for at kapitalisere
på investeringerne. Ophavsret er derfor ikke en modsætning til, men en forudsætning for
vækst og innovation for de kreative erhverv.
Kommissionen har for nylig (september 2013) offentliggjort en rapport om intellektuelle
ejendomsrettigheder, hvor det konkluderes, at ca. 35 % af job i EU er afhængige af brancher med stor anvendelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Michel Barnier, kommissær
for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte ved offentliggørelsen:
"Jeg er overbevist om, at intellektuelle ejendomsrettigheder spiller en vigtig rolle i at stimulere innovation og kreativitet, og jeg glæder mig over denne undersøgelse, der bekræfter,
at fremme af intellektuelle ejendomsrettigheder drejer sig om vækst og job. Den vil hjælpe
os med yderligere at styrke vores evidensbaserede politikudformning. …”
Rapporten kan ses her : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-889_en.htm
Gennem de senere år har danske og europæiske forlag i forhold til den ophavsretlige regulering oplevet et modsætningsforhold mellem rettighedshaverne og store globale virksom-

heder som f.eks. Google, som har åbenlyse interesser i en reform af ophavsretten, som vil
kunne gøre adgangen til at udnytte rettighedshavernes rettigheder lettere og billigere. Diskussionen løftes ofte op på et ideologisk plan om fri adgang til information og viden m.m.,
men handler grundlæggende om, at nogle store globale kommercielle aktører har store
økonomiske interesser i en reform. I Danmark har vi gode erfaringer med at kunne forhandle og løse udfordringer og konflikter ad aftalevejen. F.eks. muliggør den nordiske aftalelicensmodel, at alle uddannelsesinstitutioner i Danmark har adgang til at kopiere, og der er
lige blevet indgået nye aftaler, som tilpasser kopiaftalerne til en digital virkelighed. Vi tror
ikke, at vejen frem i en virkelighed i hastig forandring er at iværksætte langstrakte og
usmidige lovgivningsinitiativer. Frem for at søge konfrontation opfordrer vi derfor til, at de
aktører, som ønsker adgang til f.eks. forlagenes bøger, søger aftalevejen. Vi har masser af
eksempler på, at det lykkes, og aftaler har den åbenlyse fordel, at de er fleksible og indgået
af markedsaktører med et tæt kendskab til markedet.
Du er naturligvis velkommen til at kontakte mig for en uddybning.

Med de venligste hilsener
Christine Bødtcher-Hansen
Direktør
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