
SKRIV PRÆSENTATIONENS TITEL MED STORE BOGSTAVER 1

L 77 – Lovforslag om kollektiv 
forvaltning af ophavsret
- Teknisk gennemgang den 3. februar 2016

Kulturudvalget 2015-16
L 77  Bilag 9
O

ffentligt



2

LOVFORSLAGETS FORMÅL OG INDHOLD

• Lovforslagets to hovedformål:
• at fastsætte regler for kollektive forvaltningsorganisationer om 

bl.a. ledelse, rettighedsforvaltning og gennemsigtighed

• at facilitere udstedelsen af multiterritoriale licenser for 

musikværker

• Lovforslagets indhold:
• Rettighedshaver- og medlemsrettigheder (kapitel 2)

• Håndtering af rettighedsvederlag (kapitel 3)

• Gennemsigtighed (kapitel 4)

• Multiterritoriale licenser (kapitel 6)

• Medlemsorganisationer (kapitel 7)

• Tilsyn & håndhævelse (kapitel 8)

• Forholdet til brugerne (kapitel 9)
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HVEM REGULERES AF LOVFORSLAGET?

• Kollektive forvaltningsorganisationer, der er etableret i 
Danmark og deres datterselskaber

• Uafhængige forvaltningsorganisationer, der er etableret i 
Danmark

• Kulturministeren kan fastsætte regler om, at kollektive 
forvaltningsorganisationer og uafhængige 
forvaltningsorganisationer, der er etableret uden for EØS, 
omfattes helt eller delvist af lovforslaget

• En kollektiv forvaltningsorganisations medlemsorganisationer

• Brugere
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Beskyttelse af rettighedshaverne

• Kontrol med de kollektive forvaltningsorganisationer
• Krav til generalforsamling 

• Kontrol med ledelsen/bestyrelsen 

• Forvaltning af rettighedsvederlag
• Krav til anvendelsen af rettighedsvederlag

• Frister for fordeling af rettighedsvederlag

• Krav til identifikation/lokalisering af rettighedshaverne

• Gennemsigtighed
• Oplysninger til rettighedshaverne, der modtager vederlag

• Oplysninger til omverdenen

• Gennemsigtighedsrapport
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GENERALFORSAMLING - § 6 (1/2)

• Generalforsamlingens beføjelser:
• Fastsættelse af strategi og fordelingsplaner

• Valg af bestyrelse

• Kontrol af ledelsen 

• Medbestemmelse ift. vigtige dispositioner

• Der skal indkaldes til og afholdes generalforsamling en gang 
om året

• Medlemmer skal have ret til at deltage og stemme på 
generalforsamlingen, dog mulighed for stemmebegrænsninger 
på baggrund af medlemsvarighed og/eller størrelsen på det 
beløb, der er medtaget af eller som tilfalder et medlem.

• Medlemmerne har ret til at anvende fuldmagtshavere 
medmindre dette medfører en interessekonflikt, dog således at 
der er mulighed for at fastsætte begrænsninger. 
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GENERALFORSAMLING - § 6 (2/2)

• Generalforsamlingen skal træffe beslutning om udnævnelse og 
afskedigelse af bestyrelsesmedlemmer og direktører.

• Forslaget indeholder ikke et absolut krav om, at alle 
medlemmerne i en bestyrelse skal vælges direkte på 
generalforsamlingen àààà Der er et vist spillerum til de kollektive 
forvaltningsorganisationer til at organisere sig på den måde, 
som findes mest hensigtsmæssig.
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MEDLEMSORGANISATIONER (1/2)

§ 24

”Kollektive forvaltningsorganisationer, hvis 

medlemmer består af organisationer, der 

repræsenterer rettighedshavere, kan i sine 

vedtægter træffe beslutning om, at fordelingen af 

skyldige beløb til rettighedshaverne, jf. §§ 15-16 

og § 18, stk. 4, og udarbejdelse af 

gennemsigtighedsrapport, jf. § 23, varetages af 

dens medlemsorganisationer.”
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MEDLEMSORGANISATIONER (2/2)

• Indsat efter høringen som følge af et stort ønske fra 
rettighedshaverne

• § 24 har til formål at tilpasse direktivets regler til danske 
forhold, således at den danske model kan opretholdes, 
samtidig med at rettighedshaverne får den beskyttelse, som er 
tiltænkt dem efter direktivet

• Bestemmelsen er baseret på et princip om, at den der udfører 
den pågældende aktivitet, også bærer ansvaret herfor



Ikrafttrædelse 

• Loven træder i kraft den 10. april 2016

• Udgangspunkt er derfor, at loven skal efterleves fra dette 
tidspunkt

• Gennemsigtighedsrapporten skal afleveres første gang i 2017, 
og skal minimum dække vederlag opkrævet efter lovens 
ikrafttræden
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SPØRGSMÅL?
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