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Folketingets Europaudvalg har den 16. november 2018, efter ønske fra Kenneth 

Kristensen Berth (DF), stillet mig følgende spørgsmål nr. 2 KOM (2016) 0593, som jeg 

hermed skal besvare. 

 

Spørgsmål: 

 

Ministeren bedes redegøre for, om hjemmesideejere kan undgå at blive omfattet af 

forslaget til direktiv om ophavsret på det digitale indre marked (KOM (2016) 593), hvis 

hjemmesideejeren i forbindelse med salg af et produkt sikrer sig, at et billede af 

produktet ikke kan downloades/deles? Er ministeren videre enig i, at forslaget ikke bør 

være mere omfattende/byrdefuldt for hjemmesideejere end at sikre beskyttelsen af 

rettighedsindehavere til filer, der kan uploades/deles, og at forslaget dermed specifikt 

bør rettes mod rettigheden til et produkt, mens beskyttelse af, hvad en hjemmesideejer 

(juridisk person) må vise af billeder på en hjemmeside, nødvendigvis må søges beskyttet i 

et forslag, der vedrører private personers ret til at blive slettet? 

 

Svar: 

Som jeg bemærker i mit svar på spørgsmål 1 vil hjemmesideejere, som selv sælger 

varer, men som ikke opfylder betingelserne i artikel 13, ikke være omfattet af forslaget 

En hjemmesideejer kan dog være ansvarlig for at bringe et billede på sin hjemmeside 

efter de regler, der gælder i dag, såfremt billedet gøres tilgængeligt uden 

rettighedshaverens samtykke.   

 

Jeg er ikke enig i, at spørgsmålet om, hvilke billeder der må bringes på en hjemmeside, 

alene bør reguleres af regler om private personers ret til at blive slettet (persondata), da 

muligheden for at vise billeder på internettet også er relevant i en ophavsretlig 

henseende og fx kan have betydning for fx fotografers mulighed for at få en rimelig 

betaling for deres værker. Jeg er dog enig i, at man bør være påpasselig med at regulere 

spørgsmålet uden nødvendige konsekvensanalyser mv. Af denne grund er regeringen 

bekymret over konsekvenserne af Europa-Parlamentets forslag til artikel 13b. Dette 

forslag forpligter tjenester, som fremstiller eksemplarer mv. af en signifikant mængde 

visuelle værker og gør disse tilgængelige for almenheden, til at indgå aftaler med 

rettighedshaverne.  
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