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EU-regulering

1. Direktiv 91/250 af 14.05.1991 om retlig beskyttelse af edb-programmer (nu afløst af et kodificeret direktiv 2009/24 af 23.04.2009) 
(nedenfor forkortet til ”programdirektivet”)

2. Direktiv 92/100 af 19.11.1992 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i 
forbindelse med intellektuel ejendomsret 

3. Direktiv 93/83 af 27.09.1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede 
rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel (”kabsat-direktivet”)

4. Direktiv 93/98 af 29.10.1993 om harmonisering af beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder
5. Direktiv 96/9 af 11.03.1996 om retlig beskyttelse af databaser (”databasedirektivet”) 
6. Direktiv 2001/29 af 22.5.2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i 

informationssamfundet (”infosoc-direktivet”)
7. Direktiv 2001/84 af 27.09.2001 om følgeret for ophavsmanden til et originalkunstværk (”følgeretsdirektivet”)
8. Direktiv 2012/28 af 25.10.2012 om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker,
9. direktiv 2014/26 af 26.02.2014 om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser 

for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked (CRM-direktivet)
10. Direktiv 2017/1564 af 13.09.2017 om visse tilladte former for anvendelse af beskyttet stof til gavn for personer, der er blinde 

eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap, og om ændring af infosoc-direktivet. 
11. Forordning 2017/1563 af 13.09.2017 om grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og 

andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til gavn for personer, der 
er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap,

12. Forordning 2018/302 af 28.02.2018 om imødegåelse af geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af 
kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked mv. (”geoblokeringsforordningen”), 

13. Forordning 2017/1128 om grænseoverskridende portabilitet af onlineindholdstjenester i det indre marked 
(”portabilitetsforordningen”).

14. Direktiv 2017/789 af 17.05.2017 om regler om udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af TV-
og radioselskabernes nline transmissioner samt retransmissioner af TV – og radioprogrammer, og om ændring af Rådets 
direktiv 93/83/EØF

15. Direktiv 2017/790 af 17.05.2017 om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked 
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• Aftalelicens
• C 301/15 – Soulier og Doke
• DSM artikel 12, kollektive licenser med en udvidet virkning
• Ikke EU-harmoniseret regulering
• Frivillige håndhævelsesforanstaltninger
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Områder der ikke er reguleret af EU

Få lov bestemmelser, hvor der ikke er fuldt ud harmoniseret. 
Nogle eksempler:
• § 3 om moralske rettigheder
• § 4 Bearbejdninger
• § 70 Rettigheder til fotografiske billeder 

Frivillige håndhævelsesforanstaltninger
• Code of Conduct – blokering af ulovlige hjemmesidder
• Samarbejde under Kulturministeriets dialogforum
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