Resumé af anordning om ikrafttræden for
Grønland af lov om ophavsret
Efter anmodning fra Grønlands Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning
og Kirke har Kulturministeriet udarbejdet udkast til anordning om ikrafttræden
for Grønland af lov om ophavsret.
Efter ophavsretslovens § 93 gælder ophavsretsloven ikke for Grønland, men kan
ved kgl. anordning sættes helt eller delvis i kraft med de afvigelser, som de særlige
grønlandske forhold tilsiger. De ophavsretlige forhold i Grønland reguleres på
nuværende tidspunkt ved ophavsretsloven i form af lovbekendtgørelse nr. 710 af
30. juni 2004. Loven er sat i kraft i Grønland ved anordning nr. 561 af 7. juni 2006.
Ved anordningsudkastet sættes lov om ophavsret i form af lovbekendtgørelse nr.
1144 af 23. oktober 2014 i kraft for Grønland med de ændringer, som de
grønlandske forhold tilsiger.
Nedenfor er nævnt de ændringslove til ophavsretsloven, der sættes i kraft i
Grønland, ligesom de væsentlige ændringer i forhold til den eksisterende
retstilstand i Grønland er nævnt.
Lov nr. 1440 af 22. december 2004
 §§ 16-16 b - Der foreslås en forenkling af de ophavsretlige regler om
arkiver, biblioteker og museer.


Pligtafleveringsloven og museumsloven gælder ikke for Grønland. Det
foreslås, at §§ 16-16b sættes i kraft i Grønland, dog således, at
bestemmelserne tilpasses de Grønlandske forhold. Dette betyder også, at §
11, stk. 3, 2. pkt., som blev indsat på baggrund af pligtafleveringsloven
ikke er sat i kraft, og at § 33, der blev ophævet i ophavsretsloven under
henvisning til pligtafleveringsloven, ikke ophæves.

Lov nr. 231 af 8. april 2008 (Overdragelse af ophavsret, digitalisering af
kulturarven m.v.)
 § 13, stk. 5, § 14, stk. 2, § 16 b, stk. 2, § 18, stk. 1, § 30, stk. 6, § 68, stk. 2, §
68, stk. 4 – Det tilføjes i de enkelte bestemmelser, at spørgsmål om
urimelige vilkår for indgåelse af aftale eller om størrelsen af vederlag kan
forelægges domstolene.


§ 24 a – Aftalelicens for gengivelse af offentliggjorte kunstværker indføres.



§ 30 a – Muligheden for bl.a. at genudsende visse offentliggjorte værker
udvides for så vidt angår tidsperioden, således at bestemmelsen gælder for
værker, der indgår i produktioner, som har været udsendt før 1, januar
2007.
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§ 50 - Der indføres en generel hjemmel til aftalelicens på nye områder, hvor
både rettighedshavere og brugere finder behov for det og kan blive enige
om det. Den generelle aftalelicens skal ses som et supplement til de
eksisterende specifikke aftalelicensbestemmelser og kan således finde
anvendelse på helt nye områder eller fungere som tillæg til de i forvejen
gældende aftalelicensbestemmelser.



§§ 51 og 54 nyaffattes.



§ 47 om Ophavsretslicensnævnet er ikke sat i kraft for Grønland.
Kompetencen til at træffe afgørelse, som Ophavsretslicensnævnet kan
træffe i medfør af § 47, er ifølge de enkelte bestemmelser hos domstolene.

Lov nr. 380 af 17. april 2013 (Forlængelse af beskyttelsestiden for
udøvende kunstnere og fremstillere af lydoptagelser, ophør af aftale over
overdragelse af en udøvende kunstners rettigheder, udøvende kunstneres
ret til årligt supplerende vederlag m.v.)


§§ 63, 65 og 66 - Beskyttelsestiden foreslås forlænget for udøvende
kunstnere og fremstillere af lydoptagelser m.v.



§ 66 a – Forslaget giver den udøvende kunstner ret til at bringe en aftale
om overdragelse af rettigheder til ophør, såfremt de overdragede
rettigheder ikke i tilstrækkelig grad bliver udnyttet.



§ 66 b - Som følge af den forlængede beskyttelsestid indeholder lovforslaget
nye bestemmelser om den udøvende kunstners ret til et årligt supplerende
vederlag i den forlængede beskyttelsestid.



§ 66 c – bestemmelsen indebærer, at hvis en udøvende kunstner har
overdraget sine rettigheder til en fremstiller af lydoptagelser og har aftalt
en ret til et løbende vederlag, skal hverken forudbetalinger eller
kontraktmæssige fradrag fratrækkes fra de betalinger, som den udøvende
kunstner har krav på at modtage. Dermed sikres det, at de udøvende
kunstnere kan drage fuld nytte af forlængelsen af beskyttelsestiden.

Lov nr. 741 af 25. juni 2014 (Visse tilladte anvendelser af forældreløse
værker og ændring af aftalelicensbestemmelsen vedrørende
kabelviderespredning)


§ 35, stk. 4-7 - Der indføres en aftalelicensbestemmelse for
kabelviderespredning. Forslaget har til formål at sikre, at aftalelicensen i §
35 om samtidig og uændret viderespredning af radio- og tv-udsendelser i
kabelanlæg og andre anlæg, hvor radio- og tv-udsendelser distribueres
trådløst, tilpasses den teknologiske udvikling og de nye muligheder for
tredjemands on demand-udnyttelse.

Lov nr. 719 af 8. juni 2018 (gennemførelse af Marrakeshdirektivet m.v.)
 § 17 - Overskriften til anordningens nuværende § 17
”Eksemplarfremstilling til syn- og hørehandicappede” ændres til ”Personer
med syns-,læse og hørehandicap m.v.” Der foretages visse ændringer i
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bestemmelsen, bl.a. slettes § 17, stk. 3, og der foretages
konsekvensændringer heraf i resten af anordningen.



§§ 17a-17e indføres med de ændringer, som de Grønandske forhold tilsiger.
Reglerne indfører en undtagelse til de ophavsretlige enerettigheder, således
at der kan fremstilles handicapegnede formater af bøger og andet skriftligt
materiale, herunder e-bøger og lydbøger, til brug for personer med syns- og
læsehandicap.

