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Abstract  

 

This   thesis   deals   with   the   relationship   between   film   producers   and   streaming   services   in   the  

online   market   of   audiovisual   services.   The   relationship   is   dealt   with   from   a   societal   point   of  

view   where   the   basis   is   the   Danish   online   audiovisual   market.   

 

The   main   research   question   of   the   thesis   is    how   can   the   rules   within   copyright   be   optimized  

in   a   way   where   the   social   benefit   rises   given   the   existence   of   streaming   services   on   the  

audiovisual   market.    To   resolve   this   question   three   analysis   are   carried   out   whereas   the   first  

one   is   a   legal   positive   analysis   the   second   one   is   an   economic   positive   analysis   and   the   third  

one   is   a   normative   integrated   analysis.   

 

The   answer   to   the   main   question   is   that   the   least   invasive   solution   is   to   introduce   collective  

management   organizations.   This   will   help   the   digital   market   flourish   in   the   best   possible   way  

while   increasing   social   benefits.  
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Kapitel   1  

Indledning  

I   dag   arbejdes   der   løbende   på   at   åbne   op   for   og   at   gøre   handlen   på   tværs   af   lande   mere  

smidig.   Ikke   bare   den   almindelige   handel   af   fysiske   varer,   men   også   den   digitale   handel   med  

fysiske   varer,   altså   e-commerce.   Man   har   i   EU   lagt   en   strategi   for   at   åbne   et   digitalt   indre  

marked,   the   Digital   Single   Market,   da   man   nu   anerkender,   den   digitale   handel   efterhånden   er  

i   så   stor   udvikling,   at   EU-traktatens   artikel   3   vedrørende   at   fremme   det   indre   marked   og   sikre  

lighed   blandt   EU-borgere   også   skal   gælde   den   digitale   handel.   Man   vil   sikre   at   alle   har   de  

samme   rettigheder   til   at   købe   på   lige   fod   med   andre   unionsborgere   ligegyldigt   om   det   foregår  

digitalt   eller   fysisk.   Det   gælder   dog   ikke   den   digitale   handel   af   ophavsretligt   beskyttede  

digitale   varer   som   for   eksempel   e-bøger,   lydbøger,   musik   eller   film   og   andet   audiovisuelt  

indhold.   

 

Med   udgangspunkt   i   audiovisuelt   indhold   er   der   sket   meget   de   på   bare   de   seneste   20   år.   Vi  

er   gået   fra   at   stå   i   kø   nede   i   blockbuster   for   at   leje   eller   købe   et   VHS-bånd   til   at   sidde   i  

sofaen   og   streame   det   meste   fra   tv’et   af,   hvis   der   er   noget   specifikt,   vi   ønsker   at   se.   Vi   ser  

altså   mere   og   mere   digitalt,   og   der   er   efterhånden   en   streamingtjeneste   tilknyttet   de   fleste.  

Derfor   var   det   også   til   stor   skuffelse,   da   EU-kommissionen   sidste   vinter   kun   åbnede  

grænserne   op   for   e-commerce   i   det   digitale   indre   marked .   På   trods   af   udbuddet   af  1

streamingtjenesterne,   er   det   fortsat   ikke   muligt   at   tilgå   indhold,   der   ikke   er   udbudt   i   eget   land.  

Men   hvorfor   er   man   så   påpasselig   med   at   åbne   op   for   grænserne   på   et   indre   digitalt   marked  

i   forhold   til   ophavsretligt   beskyttet   indhold?   Teknologien   er   her   og   forbrugerne   er   tættere   på  

end   nogensinde   før   via   internettet,   efterspørgslen   efter   indhold,   der   er   tilgængeligt   i   andre  

lande,   men   ikke   i   Danmark   er   her.   Rettighedshavere   vil   nå   ud   til   en   større   kundeskare,   der   er  

villige   efter   at   betale   for   deres   indhold.   Det   burde   ligge   lige   til   højrebenet.   

 

Ophavsretligt   beskyttet   indhold   er   dog   ikke   så   ukompliceret   at   arbejde   med   igen,   og  

udlicitering   af   audiovisuelt   indhold   sker   fortsat   på   baggrund   af   markedsopdeling   indenfor   EU.   

Ophavsrettens   beskyttelse   er   territorial   og   ideen   om   at   åbne   op   for   de   virtuelle   grænser   for   at  

fremme   det   indre   marked,   stemmer   ikke   overens   med   de   nuværende   forretningsmodeller,  

der   er   opbygget   på   baggrund   af   ophavsrettens   segmentering   i   territorier.   Foreneligheden  

1  3.   december   2018   ved   udgivelse   af   forordningen   om   forbud   mod   geoblokering  
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mellem   ophavsretligt   beskyttet   indhold   og   det   frie   digitale   indre   marked   er   en   hårfin  

balancegang   mellem   eksklusivitet,   aftalefrihed   og   territorialitet.   Disse   tre   ting   hjælper  

rettighedshaveren   med   at   bevare   kontrollen   over   sit   indhold.   

 

Problemformulering  

Vi   undrer   os,   om   det   er   muligt   for   rettighedshaveren   at   gå   på   kompromis   med   ophavsrettens  

territoriale   opdeling   (i   EU)   og   samtidig   skabe   større   nytte   for   både   rettighedshaver   selv   samt  

forbrugeren.   

 

Ovenstående   giver   anledning   til   at   undersøge   følgende   problem:  

 

- Hvordan   kan   reglerne   indenfor   ophavsretten   optimeres,   således   samfundsnytten  

stiger   givet   eksistensen   af   streamingtjenester   på   det   audiovisuelle   marked?   

 

Problemformuleringen   suppleres   af   et   juridisk   og   et   økonomisk   underspørgsmål,   der   er   med  

til   at   besvare   det   overordnede   problem.  

 

Juridisk:  

- Hvilken   effekt   har   gældende   ret   på   forholdet   mellem   rettighedshaver   og   distributør,  

når   rettigheder   af   audiovisuelt   indhold   udliciteres?   

 

Økonomisk:  

- I   hvilket   omfang   er   ophavsrettens   eneret   fortsat   relevant   for   rettighedshaver,   og   hvilke  

effekter   bidrager   den   til   på   det   audiovisuelle   marked?  

 

 

Synsvinkel  

Afhandlingen   bliver   udarbejdet   fra   en   samfundsmæssig   synsvinkel.   I   og   med   effekterne   af  

nuværende   lovgivning   på   markedet   undersøges   i   den   juridiske   og   økonomiske   analyse,  

belyses   det   ud   fra   henholdsvis   producent   og   forbruger,   om   det   om   det   er   muligt   at   ændre   i  

ophavsretten   for   at   optimere   samfundets   samlede   nytte.  
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Afgrænsning  

Streamingtjenester   og   ophavsretten   er   et   omfattende   marked   og   retsområde   for   sig   selv.   En  

negativ   afgrænsning   af   de   nærliggende   områder,   er   derfor   med   til   at   klarlægge   de   præcise  

rammer   for   afhandlingen.   

 

Først   og   fremmest   må   det   fremhæves   at   afhandlingen   ikke   behandler   audiovisuelt   indhold  

fra   delingsbaserede   streamingtjenester,   som   YouTube,   Vimeo   og   lignende.   Producenterne   i  

de   tjenester   er   ofte   privatpersoner   der   gør   deres   værker   frit   tilgængelige   for   offentligheden  

ved   hjælp   af    deres   kanaler   på   platformene.   I   og   med   at   der   er   tale   om   delingsplatforme   der  

ofte   ligger   udenfor   det   kommercielle   øjemed   som   streamingtjenester   som   Netflix   og   HBO  

Nordic   gør,   vil   selve   retstilstanden   og   de   økonomiske   forhold   være   nogle   andre   og   for  

forskellige   fra   det   forhold,   der   søges   belyst   i   afhandlingen.   Andre   sociale   medier   der  

indeholder   audiovisuelt   indhold,   er   heller   ikke   indenfor   afhandlings   område,   herunder   er  

tjenester   som   Instagram,   Snapchat   og   lignende.   

 

Under   audiovisuelle   medietjenester   behandles   ikke   AVOD   og   TVOD,   da   disse   tjenester   har  

andre   strukturer   og   er   underlagt   andre   regler,   end   de   virksomheder   der   primært   fokuserer   på  

SVOD.    Nogle   af   tjenesterne   opererer   med   en   blanding   af   de   forskellige   slags   tjenester,   i   så  

fald   vil   det   alene   være   SVOD   delen   af   tjenesten,   der   falder   under   afhandlingens   fokus.   I  

forhold   til   udbyderne   af   tjenesterne,   er   der   forskel   på,   om   der   er   tale   om   en   amerikansk  

streamingtjeneste   eller   en   der   har   base   i   norden   eller   indenfor   EU.   De   amerikanske   tjenester  

der   også   udbyder   streaming   til   Danmark,   er   af   en   anden   volumen   end   de   nordiske   og   når   de  

forhandler   kontrakter,   er   deres   grundlag   også   et   andet.   Det   skal   derfor   påpeges   at   der   i  

afhandlingen   rettes   fokus   med   det   aftaleforhold   der   sker   på,   til   eller   fra   dansk   grund   og  

således   ikke   omfatter   kontraktindgåelse   der   alene   foregår   i   tredjelande.   

 

Almindeligt   tv,   dvs.   flow-tv   og   tv   der   sendes   via   kabel,   antenne   parabol   eller   fiber   er   ikke  

behandlet   i   afhandlingen.   Herunder   hører   også   catch-up   tv   og   de   streamingtjenester   som  

flow-tv   kanalerne   udbyder,   hvor   deres   katalog   alene   er   bygget   op   omkring   det   indhold   der  

også   vises   på   deres   kanaler.   Således   vil   f.eks.   TV2Play   være   under   afhandlingens   område,  

hvorimod   Dplay   ikke   er   det.   Afgrænsningen   sker   på   baggrund   af,   at   markedet   for  

TV-distributører   er   et   andet   end   det,   som   rene   de   virksomheder   der   kun   udbyder   SVOD.  

TV-distributørerne   er   underlagt   anden   lovgivning   både   i   Danmark   og   i   EU,   hvorfor   deres  

marked   er   et   andet,   selvom   de   ofte   deler   samme   kundebase   som   streamingtjenesterne.   De  
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tjenester   der   skal   lade   sig   registrere   hos   Radio-   og   tv-nævnet   er   således   ikke   under  

afhandlingens   område,   medmindre   de   i   øvrigt   udbyder   tjenester   der   ikke   skal   det,   i   hvilket  

tilfælde   den   udbudte   del,   der   ikke   skal   registreres,   er   omfattet.   I   forlængelse   heraf   behandles  

heller   ikke   forskellen   på   public   service   udbydere   og   private   udbydere.   Således   tages   der   ikke  

højde   for,   at   TV2Play   er   en   del   af   TV2,   der   er   en   public   service   kanal,   streamingtjenesten  

anses   for   værende   på   lige   fod   med   andre   streamingtjenester.   

 

Ulovlig   streaming   falder   udenfor   afhandlingens   område,   hvorfor   pirattjenester   og   tjenester  

der   tilbyder   ulovlig   dowloads   af   film,   ikke   behandles.   Baggrunden   for   dette   er,   at   der   ikke   kan  

tages   højde   for   de   måder   hvorpå   forbrugere   eller   virksomheder   omgås   de   love   der   gælder  

på   markedet   og   en   behandling   af   dette   ikke   i   øvrigt   tjener   afhandlingens   formål   omkring  

optimering   af   reglerne.   Herunder   falder   brugen   af   VPN   adresser   også.   2

 

De   internationale   konventioner   og   aftaler   som   Bernerkonventionen,   WTO’s   TRIPS   aftale ,  3

WIPO   og   lignende   er   ikke   behandlet   særskilt   i   afhandlingen.   Selvom   mange   af   aftalerne  4

gælder   for   Danmark   og   i   EU,   er   det   valgt   at   specificere   afhandlingens   område   til   at   omfatte  

de   danske   regler   og   de   EU-retlige   regler   der   er   nærliggende   at   behandle.   Det   internationale  

aspekt   er   for   afhandlingens   fokus.   

 

I   forlængelse   af   de   internationale   regler   der   ikke   er   behandlet,   bør   to   direktiver   indgå   i   den  

negative   afgrænsning   i   afhandlingen:   Udlejnings-   og   lånedirektivet   og   direktivet   om  5

audiovisuelle   medietjenester .   Afgrænsningen   sker   på   baggrund   af   at   direktiverne   ikke   har  6

en   udslagsgivende   virkning   på   området,   i   forhold   til   ophavsretten   ved   udlicitering   af  

audiovisuelt   indhold.   Selvom   begge   direktiver   er   relevante   for   markedet,   regulerer   de   forhold,  

der   ikke   falder   under   afhandlingens   fokusområde,   er   de   på   den   baggrund   ikke   behandlet   i  

afhandlingen.   

 

 

2  Virtual   Private   Network  
3   World   Trade   Organization   Agreement   on   Trade-Related   Aspects   of   Intellectual   Property   Rights  
4   World   Intellectual   Property   Organization  
5   Direktiv   2006/115/EF   om   udlejnings-   og   udlånsrettigheder   samt   om   visse   andre  
ophavsretsbeslægtede   rettigheder   i   forbindelse   med   intellektuel   ejendomsret  
6   Direktiv   2010/13/EU   om   samordning   af   visse   love   og   administrative   bestemmelser   i  
medlemsstaterne   om   udbud   af   audiovisuelle   medietjenester   
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Metode   

 

Denne   afhandling   tager   udgangspunkt   i   den   samfundsvidenskabelige   metode .   I   de   analyser  7

der   foretages,   er   formålet   at   analysere   mekanismer   der   er   samfundsrelaterede,   for   at   løse  

den   overordnede   problemstilling.   De   metoder   og   teorier   der   benyttes   er   belyst   under   tre  

inddelinger   i   henholdsvis   juridisk,   økonomisk   samt   integreret   metode.   På   den   måde   findes   et  

videnskabeligt   gyldigt   resultat,   gennem   den   samfundsvidenskabelige   metode   ved   hjælp   af  

de   tre   analyser.   

 

Juridisk   metode  

Den   retsdogmatiske   analyse  

For   at   løse   afhandlingens   juridiske   problemstilling   og   finde   frem   til   gældende   ret,   tages   der  

udgangspunkt   i   den   retsdogmatiske   analyse   (retsrealismen).   Ved   brug   af   den   retsdogmatisk  

analyse   gennemgås   retskilderne:   regulering,   retspraksis,   retssædvaner   og   forholdets   natur .  8

Retskilderne   behandles   efter   ovenstående   metodiske   rækkefølge   for   at   sikre   en   valid   og  

ensformig   fortolkning   og   udledning   af   gældende   ret .   Rækkefølgen   er   ikke   udtryk   for   en  9

hierarkisk   rangorden   retskilderne   imellem.   Inden   for   retskilden   regulering   findes   der   dog   en  10

hierarkisk   rangering   af   lovene,   såfremt   to   skulle   være   modstridende .   11

 

Afhandlingen   tager   udgangspunkt   i   det   danske   audiovisuelle   marked   for   streamingtjenester.  

Den   juridiske   analyse   vil   derfor   til   at   starte   med   være   af   dansk   ret.   Sideløbende   vil   EU-retten  

inddrages,   da   denne   har   en   afgørende   betydning   for,   hvordan   dansk   ret   ser   ud   og   at  

EU-rettens   forrang   i   øvrigt   gælder,   jf.   det   EU   retlige   domstolsskabte   princip   fra   Rettens   dom  

6/64   Costa   mod   ENEL.   Derudover   har   EU-retten   direkte   virkning   i   alle   medlemsstater .  12

7   Tvarnø,   Christina   D,   &   Nielsen,   Ruth.   (2017).   Retskilder   og   retsteorier(5.   udg.   ed.).   København:  
Jurist-   og   Økonomforbundets   Forlag   kap.   2,   s.   43  
8  Tvarnø,   Christina   D,   &   Denta,   Sarah   Maria.   (2018).   Få   styr   på   metoden:   Introduktion   til   juridisk  
metode   og   samfundsvidenskabelig   projektmetode   (2.   udg.   ed.).   København:   Ex   Tuto   Publishing   A/S,  
s.   38  
9   Ibid,   Kap.   1,   afsnit   2,    s.   29   
10  Ibid,   kapitel   1,   afsnit   3,    s.   33  
11  Rangering   sker   i   det   tilfælde   efter   lex   principperne,   hvor   f.eks.   en   nyere   lov   går   forud   for   en   ældre  
lov   (lex   posterior),   en   højere   regel   går   forud   for   en   på   et   lavere   niveau,   f.eks.   går   grundloven   forud   for  
alle   andre   love   i   Danmark   (lex   superior)   og   en   special   lov   går   forud   for   en   generel   lov   (lex   specialis).  
12    Tvarnø,   Christina   D,   &   Nielsen,   Ruth.   (2017).   op.   cit.    kap.   2,   s.   104-105,   s.   242 .  
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EU-rettens   kilder   er   ydermere   inddelt   efter   EU-rettens   primærregulering,  

sekundærregulering,   soft   law   og   praksis.   Primærreguleringen   består   af   Traktaten   om   den  

Europæiske   Union   (TEU),   Traktaten   om   den   Europæiske   Unions   Funktionsmåde   (TEUF)   og  

Det   Europæiske   Unions   Charter   om   grundlæggende   rettigheder   (charteret),   der   alle   har  

traktatrang.   Sekundærreguleringen   består   af   forordninger,   direktiver,   afgørelser,   henstillinger  

og   udtalelser .    Forordninger   er   bindende   retsakter   der   gælder   direkte   i   alle   medlemsstater,  13

hvor   direktiver   skal   implementeres   i   national   ret,   for   at   opnå   det   fælles   formål   der   er   med  

direktivet .   Derudover   inddrages   også   soft   law   i   form   af   ikke-bindende   sekundærregulering  14

(soft   law),   som   meddelelser   og   retningslinjer.   Til   slut   benyttes   også   praksis   fra   Retten   i   EU  15

til   endegyldigt   at   besvare   det   juridiske   underspørgsmål   i   afhandlingen.   I   det   følgende  

gennemgås   de   fire   retskilder   regulering,   retspraksis,   retssædvaner   og   forholdets   natur,   med  

en   beskrivelse   af   de   danske   og   EU-retlige   retskilder   der   bruges   i   afhandlingen,   samt   hvordan  

de   bruges   til   at   besvare   afhandlingens   juridiske   problem.   

 

Regulering  

Ophavsretten  

I   afhandlingen   anvendes   både   dansk   ret   og   EU   ret.   Den   juridiske   analyse   er   positiv   og  

bevæger   sig   til   at   starte   med   gennem   den   regulering,   der   påvirker   forholdet   mellem  

rettighedshaver   og   distributør.   Analysen   starter   i   de   dele   af   Ophavsretsloven   (herefter  16

OPHL),   der   skaber   en   forståelse   af   de   rettigheder   loven   tildeler   ophavsmanden.   Det   vil   alene  

være   de   rettigheder   der   er   af   betydning   for   forholdet   mellem   producent   og   distributør,   der  

omfattes   i   analysen.   Efter   analysen   af   de   grundlæggende   regler   der   tildeler   ophavsmanden  

sin   eneret,   gennemgås   også   de   undtagelser   der   følger   hertil   og   som   er   gældende   for  

forholdet   mellem   producenten   og   distributøren.   De   regler   der   ikke   gør   sig   gældende   for  

deres   forhold,   er   ikke   medtaget   i   analysen.   

 

Afsnittet   om   det   ophavsretlige   område   suppleres   endvidere   af   EU-retten,   hvor   dette   enten  

ikke   er   reguleret   i   dansk   ret,   eller   et   bestemt   formål   eller   spørgsmål   søges   belyst,   da   det   er  

et   resultat   af   implementeringen   af   EU-retten.   Herunder   er   inddrages   især   InfoSoc   direktivet ,  17

13  Ibid,   s.   104-105  
14  Ibid.  
15  Ibid,   kap.   2,   s.   108  
16  Nuværende   lov   er   LBK   nr.   1144   af   23/10/2014,   loven   fra   1995   er   lov   nr.   395   af   14/6/1995  
17  Direktiv   2001/29/EF   om   harmonisering   af   visse   aspekter   af   ophavsret   og   beslægtede   rettigheder   i  
informationssamfundet  
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der   har   haft   afgørende   betydning   for,   hvordan   OPHL   ser   ud.   De   paragraffer   der   er   et   resultat  

af   implementeringen,   søges   belyst   gennem   direktivet   og   dets   præambel.   

 

Det   hjemmel   der   findes   i   OPHL   til   at   besvare   det   juridiske   underspørgsmål,   er   med   til   at  

skabe   det   spillerum   som   producenten   og   distributøren   har,   når   de   forhandler   med   hinanden.  

De   bestemmelser   der   har   en   effekt   på   forholdet   belyses   derfor,   for   at   give   en   forståelse   for  

den   regulering,   der   er   i   forholdet   mellem   parterne,   der   skaber   et    a   priori    udgangspunkt   for  18

forhandlingerne   mellem   dem,   når   producenten   udliciterer   sit   audiovisuelle   indhold.   

 

Konkurrenceretten   

Konkurrenceretten   er   af   afgørende   betydning   for   den   retstilstand,   domstolene   skaber   mellem  

producenterne   og   distributørerne   på   markedet.   Mens   ophavsretten   skaber   det   spillerum  

parterne   har    a   priori    deres   forhold,   er   konkurrenceretten   med   til   at   sætte   begrænsninger   og  

spilleregler   der   kan   gælde   for   parterne    a   posteriori .   Der   findes   ingen   dansk   domspraksis   på  

afhandlingens   område,   derimod   er   der   afsagt   EU-domme,   hvor   især   én   er   relevante   for  

retstilstanden.   Indenfor   konkurrenceretten   er   der   fokus   på   forbuddet   mod  

konkurrencebegrænsende   aftaler,   der   kan   opstå   mellem   producenten   og   distributøren,   når  

de   forhandler   om   audiovisuelt   indhold.   På   den   baggrund   gennemgås   den   relevante  

EU-regulering   indenfor   konkurrenceretten,   TEUF   art.   101,   der   forbyder  

konkurrencebegrænsende   aftaler.   Der   således   tale   om   EU-rettens   primærregulering,   som  

derefter   suppleres   med   EU-rettens   sekundærregulering   på   området.   Sekundærreguleringen  

består   af   de   forskellige   retsakter,   der   gennemgås   i   det   følgende.   

 

Gruppefritagelsesforordningen   for   vertikale   aftaler   anvendes   ved   gennemgangen   af   TEUF  19

art.   101,   stk.   3,   når   det   undersøges,   hvilke   parametre   der   gør   sig   gældende   for,   at   en   aftale  

kan   fritages   for   forbuddet   i   artiklens   stk.   1.   Forordningen   sætter   blandt   andet   en   nedre  

grænse   for,   hvornår   aftaler   har   en   sådan   betydning   for   konkurrencen,   at   disse   ikke   kan  

fritages,   hvilket   hjælper   parterne   til   at   vurdere   hvilken   ramme   de   har   at   lave   aftaler   i.   

 

18  Med    a   priori    skal   forstås   det   på   forhånd   antagede   forhold   eller   tilstand,   uafhængigt   af   erfaringer  
mellem   parterne.   Modsat   gælder    a   posteriori    der   er   den   efterfølgende   antagelse   mellem   parterne,   når  
de   har   gjort   sig   bestemte   erfaringer.   
19  Gruppefritagelsesforordning:   Om   anvendelse   af   art.   101,   stk.   3   i   traktaten   om   Den   Europæiske  
Unions   Funktionsmåde   på   kategorier   af   vertikale   aftaler   og   samordnet   praksis.   (Nr.   330/2010).  
Udgivet   23.04.2010   
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Kommissionens   retningslinjer   for   vertikale   begrænsninger   benyttes   som   et   supplement   til  20

gruppefritagelsesforordningen,   for   at   forklare   hvordan   bestemte   artikler   i   forordningen   skal  

anvendes   og   forstås.   Retningslinjerne   anvendes   derfor   kun   der,   hvor   der   er   behov   for   en  

dybdegående   forståelse   af   forordningens   artikler.   

 

Der   anvendes   ydermere   to   meddelelser   fra   Kommissionen,   hhv.   samhandelsmeddelelsen  21

og   bagatelmeddelelsen .   Begge   meddelelser   anvendes   til   fortolkningen   af   TEUF   art.   101,  22

stk.   1,   hvor   de   definerer   nogle   grænser   til   ordlydsfortolkningen   af   artiklens   tekst.   

 

Den   anvendte   danske   og   EU-retlige   regulering   er   baggrunden   for   den   EU-retlige   retspraksis  

der   analyseres   sidst   i   det   juridiske   kapitel.   Sammen   med   de   øvrige   retskilder   bidrager   de  

således   til   at   finde   frem   til   gældende   ret   på   området   og   til   slut   med   at   besvare   afhandlingens  

juridiske   problemstilling.   

 

Retspraksis  

Domsreferater   af   anvendt   retspraksis   findes   i   fodnoterne   ved   de   pågældende   sektioner,   hvor  

den   relevante   praksis   er   anvendt.   Således   fremgår   alene   sagens   nummer,   samt   hvordan   den  

har   en   relevans   for   afhandlingen,   i   dette   metode   afsnit.   

Da   der   endnu   ikke   er   afsagt   nogle   domme   på   området   i   Danmark,   er   det   kun   EU   retspraksis  

der   anvendes   i   afhandlingen.   Rettens   dom   T-873/16   analyseres   i   det   tredje   afsnit   af   den  23

juridiske   analyse.   Domsanalysen   er   foretaget   med   henblik   på   at   finde   frem   til,   hvilket  

manøvrerum   der   er   mellem   de   ophavsretlige   regler   og   de   konkurrenceretlige   regler,   på  

afhandlingens   område.   Dette   er   afgørende   for   den   forståelsen   af   balancen   mellem  

producenten   og   distributørens   aftaleforhold   i   praksis.   Dommen   er   afsagt   af   Retten,   der  

blandt   andet   afgør   sager,   hvor   fysiske   eller   juridiske   personer,   kan   prøve   retsakter   der   er  

afsagt   af   et   EU-organ   eller   EU-institution.   I   dommens   tilfælde   er   der   tale   om   en   prøvelse   af   et  

tilsagn,   som   Kommissionen   gjorde   bindende   overfor   en   virksomhed.   Herunder   blev   der   stillet  

en   række   spørgsmål,   der   er   med   til   at   afklare   vigtige   grænser   mellem   parterne   på   markedet,  

herunder   forholdet   mellem   afhandlingens   hypotetiske   producent   og   distributør.   

20  Kommissionens   retningslinjer   for   vertikale   begrænsninger.   (2010/C   130/01).   Udgivet   19.05.2010.  
21  Kommissionens   meddelelse:   Retningslinjer   vedrørende   begrebet   påvirkning   af   handelen   i   traktatens  
artikel   81   og   82   (2004/C    101/07),   udgivet   27/4/2004  
22  Meddelelse   fra   kommissionen:   Meddelelse   om   aftaler   af   ringe   betydning,   der   ikke   indebærer   en  
mærkbar   begrænsning   af   konkurrencen   i   henhold   til   artikel   101,   stk.   1,   i   Traktaten   om   Den  
Europæiske   Unions   funktionsmåde   (bagatelmeddelelsen).   (2014/C   291/01).   Udgivet   30.08.2014  
23  Rettens   Dom   T-873/16,   ECLI:EU:T:2018:904,   Groupe   Canal    mod    Kommissionen  
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Udover   ovenstående   anvendes   også   flere   EU-domme   til   fortolkning   af   forskellige   retskilder.  

Herunder   anvendes   sagen   om   Land   Nordrhein-Westfalen    mod    Dirk   Renckhoff   til   fortolkning  24

af   begrebet    almenheden    i   OPHL   §   2,   stk.   3,   nr.   1.   Sagen   om   ACP   Chemifarma   anvendes  25

på   samme   måde   til   fortolkningen   af   aftalebegrebet   i   TEUF   art.   101,   stk.   1.   For   fortolkningen  

af   virksomhedsbegrebet   i   TEUF   art.   101,   stk.   1,   anvendes   sagen   om   ETI   m.fl.   Til   slut  26

anvendes   også   sagen   om   Société   Technique   Miniére ,   til   fortolkning   af   henholdsvis  27

påvirkning   af   samhandelen    og    til   formål   eller   følge    TEUF   art.   101,   stk.   1   og   ligeledes   til   hvor  

vidtrækkende   art.   101,   stk.   2   er,   for   de   aftaler   der   falder   under   art.   101,   stk.   1   og   ikke   kan  

fritages   jf.   stk.   3.   

 

Retssædvaner   

Sædvaner   som   retskilder   opstår   som   følge   af   en   retsundergivens   adfærd.   Retssædvanen   er  

med   andre   ord   en   handlemåde,   norm   eller   kutyme,   der   er   blevet   opretholdt   under   tid   og  

dermed   giver   en   følelse   af   retlig   forpligtelse .   Det   audiovisuelle   marked   har   eksisteret   i  28

længere   tid,   men   har   i   de   seneste   par   år   været   under   stor   udvikling.   Det   audiovisuelle  

marked   for   streamingtjenester   er   rimelig   nyt,   hvorfor   der   endnu   ikke   findes   fastlagte  

branchekutymer   eller   retssædvaner   på   præcis   det   område,   der   har   relevans   for  

afhandlingen.   

 

Det   kan   diskuteres   hvorvidt   windowing   strategien   i   branchen   tenderer   til   at   være   en  

branchekutyme.   Inden   streamingtjenesternes   indtog   synes   det   mere   sandsynligt   at   dette   var  

tilfældet,   men   grundet   de   nye   tendenser   på   markedet,   er   dette   efterhånden   usikkert.   

 

Forholdets   natur  

Denne   retskilde   betegner   hensyn,   principper   af   mere   eller   mindre   bestemt   karakter   og  

værdistandpunkter .   Proportionalitet-,   subsidiaritets-   og   legalitetsprincippet   er   alle   tre  29

eksempler   på   forholdets   natur,   inden   de   blev   nedskrevet   i   Traktaten   om   den   Europæiske  

Union   (TEU).   Forholdets   natur   vil   altid   gøre   sig   gældende   i   analyser   om,   hvorvidt   en  

24  Sag   C-161/17,   ECLI:EU:C:2018:634,   Land   Nordrhein-Westfalen   mod   Dirk   Renckhoff  
25  Sag   41/69,   ECLI:EU:C:1970:71,   ACP   Chemifarma  
26  Sag   C-280/06,   ECLI:EU:C:2007:775,   ETI   m.fl.  
27  Sag   C-56/65,   ECLI:EU:C:1966:38,   Sociéte   Technique   Miniére  
28  Tvarnø,   Christina   D,   &   Nielsen,   Ruth,   op.   cit.,   kap.   3,   s.   168  
29  Tvarnø,   Christina   D,   &   Nielsen,   Ruth,   op.   cit.,   kap.   3,   s.   192  
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lovgivning   er   efficient   i   forhold   til   tiden   og   teknologien.   I   den   juridiske   analyse   gør   især  

proportionalitetsprincippet   sig   gældende.   Ved   domsanalysen   af   Groupe   Canal   dommen,  30

anfægtes   proportionalitetsprincippet,   da   Groupe   Canal   ikke   mente   at   det   var   proportionalt   at  

gøre   et   tilsagn   bindende   overfor   en   virksomhed.   Princippet   er   således   vigtigt   for   forståelsen  

af   den   praksis   domstolen   skaber   på   området,   især   i   forholdet   mellem   producent   og  

distributør.   

 

Opbygning   af   den   juridiske   analyse  

Den   juridiske   analyse   er   bygget   op   omkring   tre   underemner,   hhv.   ophavsretten,  

konkurrenceretten   og   en   domsanalyse.   Indenfor   det   første   kapitel   er   der   endvidere   gjort   rede  

for   lovvalg   i   et   underemne   for   sig   selv.   Underemnet   er   vigtigt   for   forståelsen   af,   hvornår   der   i  

afhandlingen   benyttes   national   ret,   og   hvornår   EU-retten   benyttes   samt   hvorfor.   I  

afgrænsningen   er   der   gjort   rede   for,   hvorfor   de   internationale   konventioner   ikke   er   inddraget   i  

afhandlingen.   Opsætningen   er   valgt   med   henblik   på   at   skabe   en   slavisk   gennemgang   hvor  

det   først   er   tildelingen   af   rettigheder   der   analyseres,   derefter   begrænsningen   af   disse  

rettigheder   og   til   slut   en   analyse   af,   hvordan   samspillet   er   mellem   disse   to   i   praksis.  

Analysen   vil   således   komme   frem   til   gældende   ret   på   området   og   besvare   afhandlingens  

juridiske   problemstilling.  

 

Økonomisk   metode   

Det   er   vigtig   fra   start   af,   at   gøre   klart   for   læseren,   at   ophavsretlige   beskyttede   værker   ofte   i  

litteraturen   bliver   skåret   over   en   kam   uanset,   om   der   er   tale   om   litteratur,   musik   eller  

audiovisuelle   værker.   Dette   på   trods   af,   at   brancherne   er   meget   forskellige   i   forhold   til  

regulering   og   virke.   Grundet   aftalefriheden   under   licitationer   og   derfor   også   grundet  

fortrolighedsklausuler,   der   tilføjes   aftalerne   og   manglen   på   en   rettighedsforvaltning   for  

audiovisuelle   streamingtjenester,   er   der   ikke   meget   viden   om   praktikken   bag   licensaftalerne  

vedrørende   streaming   af   audiovisuelt   indhold.   Dette   vil   sige,   at   analysen   hovedsagligt   har   en  

teoretisk   tilgang,   og   at   empirien   er   begrænset   på   området .   Udfra   den   empiri   der   dog   er,  31

benyttes   den   deduktive   metode,   da   vi   uddrager   konklusioner   af   allerede   optaget   empiri.   

 

30  Rettens   Dom   T-873/16,   ECLI:EU:T:2018:904,   Groupe   Canal    mod    Kommissionen  
31   Schwemer,   S.   (2019).    Licensing   and   access   to   content   in   the   European   Union:   Regulation   between  
copyright   and   competition   law (Cambridge   intellectual   property   and   information   law).   New   York,   NY:  
Cambridge   University   Press.   s.   62  
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Den   økonomiske   analyse   vil   tage   udgangspunkt   i   mikroøkonomi   og   den   neoklassiske   teori.  

Neoklassisk   teori   er   baseret   på   den   antagelse,   at   alle   aktører   på   et   marked   er   rationelle   og  

dermed   handler   rationelt   og   har   fuld   information.   Aktørerne   vil   derudover   profitoptimere,   når  

det   er   muligt .   På   denne   måde   kan   aktørernes   adfærd   kortlægges   med   henblik   for   at   kunne  32

skabe   et   overblik   over,   hvordan   effekterne   på   markedet   vil   påvirke   samfundsnytten.   

 

Ligeledes   vil   retsøkonomien   være   en   del   af   analysen,   da   der   foretages   en   positiv   analyse   af  

ophavsrettens   effekter   på   markedet,   for   senere   i   den   integrerede   analyse,   at   blive   foretaget  

en   normativ   analyse.  

 

Følgende   modeller   vil   blive   brugt   til   at   analysere   effekten   af   streamingtjenesterne   på  

markedet.   Modellerne   giver   os   et   teoretisk   indblik   i,   hvordan   markedet   er   opbygget   og  

fungerer.   Dette   vil   hjælpe   os   til   at   indsnævre   hvilke   mekanismer,   der   ændrer   sig   i   markedet,  

og   hvordan   disse   enten   kan   øge   eller   nedbringe   den   samlede   nytte   i   samfundet.   

 

Prisdiskrimination   

Prisdiskrimination   er   definitionen   på   praksissen   af   at   sælge   homogene   varer,   til   forskellige  

priser.   Praksissen   anses   for   værende   en   af   grundstenene   bag   ophavsrettens   territorialitet   og  

en   af   hovedargumenterne   for   opretholdelsen   af   samme .   Såfremt   ophavsrettens  33

territorialitet   skulle   blive   svækket   er   prisdiskrimination   derfor   relevant   at   undersøge,   da   er  

med   til   at   beskrive   markedet,   og   dermed   senere   afdække   hvilken   effekt   en   eventuel   ændring  

af   ophavsrettens   territorialitet   vil   have   på   samfundet.   

 

Oligopol  

For   bedre   at   forstå,   hvilke   effekter   der   er   på   markedet,   gennemgås   en   kort   gennemgang   af  

konkurrenceformen   Oligopol.   Oligopol   er   betegnelsen   for   et   marked   med   få,   men   større  

virksomheder,   der   konkurrerer   om   flest   markedsandele,   således   de   kan   prissætte   som   en  

monopolist   og   drage   nytte   af   stordriftsfordele .   34

32   Lipczynski,   John,   Wilson,   John   O.   S,   &   Goddard,   John.   (2017).    Industrial   organization:   Competition,  
strategy   and   policy    (5.th   ed.).   Harlow:   Pearson.   s.   65  
33   Langus,   G.,   Neven,   D.,   &   Poukens,   S.   (2014).    Economic   Analysis   of   Territoriality   of   the   Making  
Available   Right   in   the   EU    (Udarbejdet   til   den   europæiske   kommission,   DG   MARKT)   s.   7  
34   Lipczynski,   John,   Wilson,   John   O.   S,   &   Goddard,   John.   (2017).   op.   cit..   s.   165  
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Vertikale   forhold   (Vertical   relations)  

De   vertikale   forhold   er   betegnelsen   for   forholdet   mellem   en   upstream   virksomhed,   for  

eksempel   rettighedshaver,   og   en   downstream   virksomhed,   for   eksempel   streamingtjenesten.   

Grunden   til   de   vertikale   aftaleforhold   er   interessante   er   fordi   disse   er   et   udtryk   for   følgerne   af  

rettighedshavers   eneret,   som   er   givet   af   ophavsretten.   Under   frie   forhold   benytter   de   to  

virksomheder   sig   af   vertikale   begrænsninger   (vertical   restraints)   i   deres   kontraktforhold   for   at  

opdele   markedet   i   territorier   og   for   at   kunne   tildele   eksklusivitet.   De   vertikale   begrænsninger  

(forhold)   er   basen   for   den   måde   markedet   er   bygget   op   på,   og   det   er   heri   begrænsningen   til  

en   mere   digital   og   åben   udvikling   af   markedet   ligger.   De   vertikale   forhold   (eller  

begrænsninger)   kan   både   gavne,   men   også   skade   den   samlede   samfundsnytte.  

 

Integreret   metode  

Ved   hjælp   af   økonomisk   efficiensbetragtning   dannes   der   et   billede,   af   de   mulige   retlige  

løsninger,   der   kan   være   på   at   optimere   ophavsretten   ud   fra   et   samfundsmæssigt   synspunkt.  

Der   tages   udgangspunkt   i   retsøkonomien,   og   velfærdsteorien,   hvorfra   de   positive   resultater  

fra   den   juridiske   og   økonomiske   analyse   analyseres   ud   fra   en   normativ   vinkel.  

Nedenstående   modeller   og   teorier   blive   gennemgået   i   analysen.   

 

Eksternaliteter  

Når   en   person   eller   virksomhed   eksternt   bliver   påført   en   omkostning   eller   gevinst,   på   grund  

af   en   økonomisk   transaktion   på   markedet .   Disse   er   enten   positive   eller   negative,   alt   efter  35

om   de   er   skyld   i   en   gevinst   eller   omkostning   for   virksomheden.   Eksternaliteter   er   dermed   en  

form   for   markedsfejl,   der   medfører   en   inefficient   tilstand   på   et   marked.   Eksternaliteter   kan  

afhjælpes   på   forskellige   måder   ved   enten   selvkorrigerende   adfærd,   eller   ved   regulering.   De  

eksternaliteter,   der   fremkommer   på   streamingmarkedet   undersøges   nærmere.   

 

Coase   

En   af   måderne   hvorpå   man   kan   få   bugt   med   markedsfejl   i   form   af   eksternaliteter,   er   for  

eksempel   ved   brug   af   Coase-teoremet.   Ifølge   Coase-teoremet   er   det   muligt   for   to   parter,   at  

35   Eide,   Erling,   &   Stavang,   Endre.   (2018).    Rettsøkonomi    (2.   utg.   ed.).   Oslo:   Cappelen   akademisk  
forlag.   Afsnit   4.2.2101-102  

14  



forhandle   sig   til   en   Pareto-efficient   løsning,   på   det   problem,   som   eksternaliteten   skaber .   På  36

denne   måde   er   teoremet   et   middel   til   at   løse   problematikken   uden   at   involvere   lovgiver.   Dog  

er   det   muligvis   ikke   den   bedste   løsning   for   samfundet,   hvis   markedet   fungerer  

selvkorrigerende,   hvorfor   der   derudover   også   tages   fat   i   en   mere   samfundsefficient   teori.   

 

Kaldor-Hicks   efficiens  

Pareto   er   allerede   blevet   nævnt   i   forbindelse   med   efficiens,   men   Pareto-efficiens   fokuserer  

på   individets   nytte.   Når   en   løsning   er   Pareto-efficient   betyder   det,   at   det   ikke   er   muligt,   at  

stille   nogen   bedre,   uden   at   stille   nogen   værre .   I   og   med   individuel   nytte   er   godt   som   umulig  37

at   vurdere,   må   der   derfor   fokuseres   på   den   mest   samfundsefficiente   løsning.   For   at   finde   ud  

af,   hvad   der   er   bedst   for   samfundet,   er   det   relevant   at   inddrage   Kaldor-Hicks.   Kaldor-Hicks  

fokuserer   på   samfundsefficiens   og   dikterer,   at   så   længe   samfundet   får   mest   nytte   muligt   ud  

af   en   given   løsning,   er   det   underordnet,   at   den   enkelte   stilles   værre,   idet   der   kan  

kompenseres   for   det   specifikke   tab .   I   sidste   ende   vil   samfundet   stadig   have   en   større   nytte  38

på   trods   af   kompensationen.   I   analysen   vil   de   forskellige   løsninger   blive   diskuteret.   

 

Struktur   

Afhandlingen   består   af   tre   dele.   Første   del   er   den   introducerende   del.   I   kapitel   1   bliver  

læseren   introduceret   til   afhandlingens   problem   og   metode.   Det   vil   sig   hvordan   problemet   vil  

blive   behandlet   og   udfra   hvilke   midler,   der   analyseres   for   at   komme   frem   til   konklusionerne.  

Dernæst   bliver   læseren   kort   præsenteret   for   markedet   i   kapitel   2.   

 

I   anden   del   præsenteres   den   henholdsvis   juridiske   og   økonomiske   analyse   i   kapitel   3   og   4.  

De   to   analyser   er   positive,   idet   vi   udfra   markedets   nuværende   tilstand   vil   forsøge   at   vurdere,  

hvilken   effekt   en   ændring   i   gældende   ret   vil   have.   En   positiv   analyse   forklarer   lovgivningen,  

forudser   effekterne   heraf,   og   giver   dermed   en   indikation   af,   om   lovgivningen   er   efficient .  39

 

I   tredje   del   består   af   kapitel   5   indholdende   den   integrerede   analyse,   som   modsat   forrige   del,  

har   et   normativt   afsæt,   idet   det   diskuteres,   hvad   gældende   ret   bør   være   for   at   optimere  

36  Ibid    s.   131  
37   Ibid.   s.   34  
38  Ibid.  
39  Kerkmeester,   Heico.   (1999)    Methodology:   General ,   Erasmus   University   of   Rotterdam   s.   390  
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samfundsnytten.   Slutteligt   afrundes   afhandlingen   med   en   konklusion   på   den   overordnede  

problemformulering.   
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Kapitel   2   

Introduktion   til   markedet  
Audiovisuel   underholdning   har   været   til   i   Danmark,   siden   Danmarks   Radio   (herefter   DR)   i  

1951   begyndte   at   sende   tv   regelmæssigt.   Farve   tv   kom   på   markedet   i   1965   i   Danmark   og  

sidenhen,   er   fjernsyn   blevet   en   del   af   danskernes   kultur.   DR   var   dengang   den   eneste  40

udbyder   og   havde   monopol   på   markedet.   Fjernsyn   blev   modtaget   via   antennemaster   og  41 42

det   var   kun   et   begrænset   antal   programmerne   der   kunne   ses.   I   den   første   tid   gik   udviklingen  

langsomt   og   det   tog   mange   år   før   muligheden   for   at   skifte   fra   antenne   til   kabel   tv   kom.    Det  43

var   også   først   der   at   tv   udsendelser   blev   sendt   hver   dag   hele   dagen,   der   kom   flere   kanaler   til  

og   DR   ikke   længere   havde   monopol   på   markedet.   Efter   årtusindeskiftet   er   udviklingen   gået  44

stærkt   og   både   teknologien   og   den   danske   befolknings   tv-vaner   har   ændret   sig   markant.  

Den   digitale   tidsalder   tilbyder   stadigt   flere   muligheder   at   se   tv   på,   hvilket   har   skabt  

muligheden   for   undersøgelsen   af   det   nye   marked   der   er   opstået   indenfor   audiovisuel  

underholdning.   

 

Formålet   med   dette   afsnit   er,   at   belyse   hvordan   danskerne   ser   fjernsyn   den   dag   i   dag   og  

dermed   sætte   rammerne   for   det   marked   for   det   audiovisuelle   medietjenester,   der   berøres   i  

afhandlingen.    For   at   besvare   dette,   vil   afsnittet   være   opdelt   i   emner,   hvor   første   emne  

omhandler   de   forretningsmodeller   som   de   audiovisuelle   streamingtjenester   er   bygget   op   af,  

andet   emne   omhandler   markedet   generelt,   og   det   sidste   emne   er   om,   hvordan   danskere   på  

baggrund   af   de   foregående   afsnit   reelt   ser   fjernsyn   den   dag   i   dag.   Da   der   i   afhandlingen  

alene   tages   udgangspunkt   i   streamingtjenester,   medtages   anden   form   for   audiovisuel  

underholdning,   som   TV   og   brugen   af   DVD/Blue-ray   kun   i   det   omfang   det   giver   mening   og  

alene   i   dette   afsnit,   for   at   give   en   forståelse   af   selve   branchen   for   audiovisuel   underholdning.  

Hvordan   danskerne   ser    fjernsyn    og   begrebet    audiovisuelle   medietjenester    skal   forstås   som  

værende   det   samme,   da   begrebet   audiovisuelle   tjenester   dækker   over   fjernsyn,   med   den  

40  Lønsmann,   L.   &   Hjarvard,   S:   i    Den   store   Danske,    Gyldendal.   Hentet   12/8/19,   fra  
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Massemedier/Tv,_danske_institutioner/DR   
41  Ibid.  
42  Nielsen,   E.   K.:   tv   i    Den   Store   Danske,    Gyldendal.   Hentet   12/8/19,   fra  
http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Elektronik,_teletra�ik_og_kommunikation/Elekt 
ronik,_radio_og_tv/tv   
43  Poulsen,   J.   &   Nielsen,   E.   K:   Kabel-tv   i    Den   Danske,    Gyldendal.   Hentet   d.   12/8/19   fra  
http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Elektronik,_teletra�ik_og_kommunikation/Elekt 
ronik,_radio_og_tv/kabel-tv   
44Lønsmann,   L.   &   Hjarvard,   S:   i    Den   store   Danske.    Op.   cit.   
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teknologiske   udvikling   der   er   sket   over   tiden.   Derudover   må   det   påpeges   at   der   ikke   skelnes  

mellem   film   og   serier   i   afhandlingen,   medmindre   det   specifikt   er   påpeget.   Dette   er   for   at  

simplificere   begrebet,   da   film   og   serier   antages   at   have   samme   underholdningsværdi   for  

forbrugeren   i   afhandlingens   øjemed.   

 

Forretningsmodellerne   på   markedet   

Først   og   fremmest   skal   rammerne   dannes   for,   hvilke   muligheder   der   findes   for   forbrugerne  

på   markedet.   Dette   gøres   ved   at   skabe   en   forståelse   af,   hvilke   aktører   der   er   på   markedet   og  

udbydernes   forretningsmodeller.   

 

Når   en   film,   serie   eller   et   tv-program   skabes,   er   det   hos   en   producent.   Producenten   står   for  

alt   det   tekniske   og   det   praktiske   som   skuespillere,   optagelse,   klipning,   lyd,   tilrettelæggelse  

og   alt   det   der   skal   til,   for   at   skabe   det   færdige   produkt.   Producenten   er   som   regel   uafhængig  

og   sælger   licenser   til   andre   parter,   så   de   kan   få   lov   til   at   vise   produktet.   Producenter   kan  

også   være   hyret   gennem   entrepriseaftaler,   hvor   køberen   har   et   ønske   om   et   bestemt  

produkt,   en   film,   en   hel   serie   eller   et   program,   som   de   producerer   for   dem.   Der   er   også  

muligheder   for   co-produktionsaftaler,   der   indgås   mellem   distributøren   og   et   filmselskab,   som  

går   sammen   om   produktionen.   Slutligt   kan   producenten   også   være   en   og   samme   aktør   som  

viser   produktet,   på   egen   platform.   I   afhandlingen   behandles   alene   licensaftaler,   hvor  

producenten   af   en   film   sælger   streamingtjenesten   rettigheden   til   at   benytte   sig   af   hans  

produkt   henover   en   periode.   Visningen   af   et   produkt   sker   som   regel   via   tredjeparter,   der   i  

forholdet   kan   betragtes   som   en   distributør.   Her   er   der   tale   om   streamingtjenester   og  

tv-kanaler,   der   viser   det   færdige   produkt   som   de   har   erhvervet   via   en   licensaftale,   en  

entrepriseaftale   eller   ved   egenproduktion.   Forbrugeren   er   sidste   led   i   kæden,   der   får  

fornøjelsen   af   det   producerede   indhold.   

 

Producenten   sælger   sit   produkt   via.:   

- Entrepriseaftaler  

- Licensaftaler  

- Co-produktionsaftaler   

Salget   kan   ske   til:   

- Kanaludbydere  

- Streamingtjenester  

 

I   afhandlingen   er   det   når   producenten   sælger   licensaftaler   til   streamingtjenester,   der   er  

omdrejningspunktet.   Distributøren   kan   bygge   sin   forretningsmodel   ud   fra   en   eller   flere   af  

disse   løsninger,   eller   ved   selv   at   producere   det   indhold   de   viser.   Da   der   endnu   ikke   er  
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aktører   på   det   danske   marked   der   producerer   alt   deres   indhold   selv,   vil   denne   strategi   ikke  

være   af   lige   så   stor   relevans.   

 

I   det   følgende   redegøres   for   distributørerne   og   de   parametre   de   bygger   deres  

forretningsmodeller   ud   fra.   Formålet   er   at   skabe   en   forståelse   af,   hvorfor   markedet   ser   ud  

som   det   gør   i   dag   og   derigennem   en   dybere   forståelse   for   de   statistikker   der   viser,   hvordan  

danskerne   ser   fjernsyn.   

 

Kort   om   TV   i   Danmark   

I   Danmark   er   der   en   lille   håndfuld   udbydere   af   TV-kanaler,   der   tilbyder   forskellige   løsninger   til  

forbrugeren.   De   fleste   tilbyder   forskellige   pakker   som   er   en   sammensætning   af   bestemte  

kanaler,   fra   udbyderens   side.   Derefter   kan   forbrugeren   vælge   hvilken   pakke   han   vil   have,  

hvor   pakkens   pris   typisk   vil   afhænge   af   antallet   af   kanaler,   samt   hvilke   kanaler   der   er   tale  

om.   

 

Kanalerne   er   opdelt   efter   typer   af   kanaler   og   kanalfamilier.   Kanalfamilier   er   de   kanaler   der   er  

ejet   af   samme   medievirksomhed.   I   Danmark   er   de   største   kanalfamilier   TV2,   DR,   Viasat   (ejet  

af   NENT   group)   og   Discovery   Networks   Danmark.   Udover   disse   danske   kanalfamilier,   kan  45

de   udenlandske   også   ofte   tilkøbes   i   en   tv   pakke,   f.eks.   Norges   NRK   kanaler,   der   svarer   til  

DR.   Kanaltyperne   kan   ydermere   defineres   på   forskellige   måder.   Heriblandt   public   service  

kanaler,   som   DR’s   kanaler   og   til   dels   TV2,   hvilket   blandt   andet   betyder   at   de   har   en  

forpligtelse   til   at   vise   indhold,   der   rammer   den   brede   offentlighed.   Derudover   findes   en   række  

off-load   kanaler   samt   premium-pay   kanaler.   Premium-pay   kanalerne   er   kanaler   som  46

ViasatFilm ,   som   forbrugeren   ofte   betaler   ekstra   for   og   som   ofte   kun   er   at   finde   i   de   store  47

TV-pakker.   Off-load   kanalerne   er   mindre   brandede   kanaler,   der   ofte   bruges   til   at   vise   indhold,  

som   udbyderen   er   bundet   til   at   vise,   men   som   ikke   nødvendigvis   trækker   et   stort   seer-tal.   De  

kanaler   der   hverken   kan   betegnes   som   premium-pay   eller   off-load   kanaler,   betegnes   blot  

som   almindelige   flow-tv   kanaler.   Flow   TV   er   også   er   en   samlet   betegnelse   for   den   måde  

forbrugerne   ser   tv   på,   da   programmerne   er   strategisk   sammensatte,   så   det   giver   et   godt  

flow.   Kanalerne   er   ofte   opdelt   for   at   kunne   skabe   det   bedst   mulige   flow   i   programmerne.  

Derigennem   kan    seerne   fastholdes   og   på   den   måde   får   kanaludbyderen    mest   muligt   ud   af  

reklame   indtægterne.  

45  Nordic   Entertainment   Group,   tidligere   MTG  
46  Også   kaldet   pay-tv  
47  Tidligere   TV1000,   ejet   af   NENT   group  
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Medievirksomhedernes   indtægter   stammer   primært   fra   reklamer   på   kanalerne   og  

abonnementsindtægter,   som   de   får   enten   direkte   fra   forbrugeren,   eller   gennem  

TV-udbyderen   når   en   forbruger   køber   en   TV-pakke   med   deres   kanaler   i.  

Medievirksomhedernes   omsætning   er   i   grove   træk   bygget   op   omkring   en   belsutning   om,  

hvilket   indhold   de   skal   have,   hvordan   de   skal   have   det   samt   hvor   og   hvornår   de   skal   vise  

det.   Selvom   medie   virksomhederne   selv   træffer   beslutningen   omkring,   hvordan   deres  

forretningsmodel   skal   bygges   op,   afhænger   deres   valg   også   af   andre   markedsmekanismer.  

Markedet   sætter   visse   begrænsninger   for   deres   valg   og   et   af   dem,   er   hvordan   producenterne  

arbejder   med    ‘’windowing’’    i   forhold   til   afsætningen   af   deres   indhold   til   både   til  

medievirksomhederne   og   streamingtjenesterne.  

 

Windowing   og   streaming  

Windowing,   (vinduer)   er   et   begreb   der   bruges   hyppigt   i   branchen.   Begrebet   skal   forstås   som  

de   faser   en   producent   gerne   vil   have   at   hans   produkt   gennemlever   på   markedet,   for   at   få  

den   størst   mulige   indtjening   ud   af   produktet.   Vinduerne   er   dermed   de   perioder   hvor   en   film  

eller   en   serie   er   tilgængelig   et   bestemt   sted,   inden   den   rykker   videre   til   næste.   48

 

Biografvinduet  

Når   en   film   er   færdigproduceret   sker   den   første   visning   og   indtjeningskilde   for   producenten,  

når   filmen   bliver   vist   i   biografen.   Dette   vindue   kaldes   biograf   vinduet   og   er   et   af   de   sikreste  

indtjeningskilder   for   producenten.   Biografvinduet   var   i   2015-2017   i   gennemsnit   122   dage  

langt,   eller   knap   fire   måneder   langt .   De   første   fire   måneder,   vil   en   film   dermed   kun   være  49

tilgængelig   at   se   i   biografen.   Dette   tiltrækker   forbrugere,   der   gerne   vil   have   noget   ekstra   ud  

af   oplevelsen   og   måske   foretrækker   at   være   de   første   til   at   se   en   film.   Vigtigheden   af   at   være  

den   første   til   at   se   en   film,   understøttes   af   hvor   mange   forbrugere   der   er   villige   til   at   betale  

ekstra,   for   at   se   premieren   på   en   film.   I   2018   blev   der   solgt   i   alt   13   mio.   biografbilletter,   hvor  

billetprisen   i   gennemsnit   var   på   90   kr.   inkl.   moms .   Producenten   forhandler   licenser   med   de  50

forskellige   biografer   eller   biografkæder,   hvorefter   det   individuelle   biografvindue   bestemmes  

af   filmens   popularitet   (antal   solgte   billetter)   og   hvad   biograferne   har   kapacitet   til   at   vise.   En  

films   finansielle   popularitet   bliver   ofte   afgjort   af   dens    ‘’box   office’’ ,   som   fortæller   hvor   mange  

48  Smith,   Michael   D,   Telang,   Rahul,   &   Massachusetts   Institute   of   Technology.   MIT.   (2016).   Streaming,  
sharing,   stealing:   Big   data   and   the   future   of   entertainment.   Cambridge,   MA:   The   MIT   Press.   s.   36   -   42  
49  Danske   Biografers   historie,   hentet   d.   31/7/19,   fra:  
http://danske-biografer.dk/danske-biografers-historie/  
50  Det   Danske   Filminstitut,   viden   om   �ilm,   hentet   d.   31/7/2019,   fra    https://www.d�i.dk/node/42914   
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biografbilletter   en   film   har   solgt,   men   dog   ikke   om   fordelingen   af   fortjenesten   mellem  

producenten   og   biografen.   Dermed   kan   biograf   visningen   være   en   indikator   på,   hvor   meget  

filmen   er   værd   for   publikum   efter   biografvinduet.   

 

DVD/Blue-ray,   TVOD   vinduet  

Efter   biografvinduet   udkommer   filmen   typisk   på   DVD/blue-ray   eller   TVOD   (Transactional  

Video   On   Demand,   det   vil   sige   køb   via   nettet),   som   er   det   andet   indtjenings   vindue   i  

branchen.   I   første   kvartal   af   2019   havde   12   %   af   befolkningen   set   film   og   serier   privat   på  

DVD   eller   Blue-ray,   indenfor   de   sidste   tre   måneder .   En   af   fordelene   ved   at   eje   en   film   på  51

DVD   er   at   der   betales   et   engangsbeløb   for   filmen   og   forbrugeren   kan   se   den   når   han   vil   og  

så   ofte   han   vil.   Markedet   er   delt   med   Blue-ray   disken   også,   som   udkom   lidt   senere   og   var   i  

bedre   kvalitet   end   DVD’en.   Vinduet   indeholder   ikke   alene   de   fysiske   DVD   og   Blue-ray   diske,  

men   omfatter   også   digitalt   salg   på   internettet.   Tjenester   som   Blockbuster,   Viaplay   og   iTunes  

tilbyder   forbrugeren   at   købe   film   online,   som   derefter   kan   tilgås   on-demand   på   den   givne  

tjeneste.   Disse   tjenester   refereres   ofte   til   som   TVOD-vinduet   (Transactional   Video   On  

Demand).   

 

Salget   af   DVD   og   Blue-ray   er   faldet   markant   siden   2007 ,   hvilket   gør   indtægtskilderne  52

mindre   i   dette   vindue,   som   blandt   andet   skyldes   at   flere   forbrugere   vælger   at   se   film   og  

serier   på   streamingtjenester   i   stedet.   Det   digitale   køb   eller   leje   er   heller   ikke   de   danske  

forbrugeres   foretrukne   valg.   Selvom   vinduet   er   vokset,   er   det   stadig   småt   og   mange   mener  

af   den   grund   at   det   er   ved   at   blive   udfaset   til   fordel   for   streaming   vinduet .   Film   er   typisk   i  53

dette   vindue,   efter   fire   til   ni   måneder   fra   at   de   bliver   vist   i   biografvinduet,   alt   afhængigt   af  

filmen   og   producentens   valg   af   strategi.   54

 

 

Streaming,   SVOD   vinduet  

Streaming   vinduet   er   også   refereret   til   som   SVOD   (Subsciption   Video   On   Demand)   og  

indeholder   de   tjenester   som   forbrugeren   typisk   betaler   et   fast   månedligt   beløb   til   og   derefter  

kan   tilgå   en   lang   række   af   tjenestens   film   og   serier.   Dette   vindue   har   oplevet   størst   vækst   i  

branchen   i   de   seneste   år   og   er   et   af   dem   der   har   rykket   mest   på   hele  

51  Danmarks   Statistik,   hentet   d.   1/8/19,   fra    https://www.statistikbanken.dk/KVUFS3   
52   https://www.d�i.dk/omd�i/arets-salg-af-dvd-og-blu-ray    (1/8/19)  
53Det   Danske   Filminstitut,   Årets   salg   af   DVD   og   blu-ray,   hentet   d.   1/8/19   fra:  
, https://www.d�i.dk/branche-og-stoette/viden-og-publikationer/publikationer/analyse-af-�ilmbranchen 
s-nye   
54  Ibid.  
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vindues-distributionssystemet.   Tjenesterne   der   er   tilgængelige   i   Danmark   er   både  

amerikanske   tjenester   som   Netflix   og   Amazon   Prime   samt   danske   tjenester   som   TV2Play,  

Viaplay,   Cmore,   YouBio,   NuTV   og   Dansk   Filmskat.   Priserne   for   et   abonnement   varierer   fra  

omkring   50   kr.   pr.   mdr.   -   230   kr.   pr.   mdr.   Abonnementet   afhænger   af   abonnements   typen,  55

som   kan   være   med   eller   uden   reklamer,   forskellig   i   antal   af   skærme   tjenesten   kan   tilgås   via,  

varierer   i   hvilke   teknologier   der   understøttes   samt   hvilke   film   og   serier   og   programmer   der   er  

tilgængelige.   

 

Længden   af   hvor   længe   en   film   eller   en   serie   er   tilgængelig   i   dette   vindue,   er   individuelt   og  

afhænger   af   den   aftale   som   distributøren   har   lavet   med   producenten   af   produktet.   Hvis  

filmen   har   fulgt   den   klassiske   distributionskæde   med   biograf   vinduet   først,   vil   den   typisk  

være   tilgængelig   i   SVOD   vinduet   på   samme   tid   som   ved   premium   pay   TV   kanalerne,   hvilket  

vil   sige   9   -   22   måneder   efter   biografvinduet.   56

 

Flow   tv   og   catch-up   streaming  

Det   sidste   vindue   i   værdikæden   er   flow-tv   vinduet,   hvor   film   først   kommer   på   efter   de   22  

måneder   efter   biograf   vinduet.   Når   film   og   serier   bliver   tilgængelige   her,   er   de   ofte   også  

tilgængelige   på   catch-up   streamingtjenesterne,   hvis   den   pågældende   kanal   tilbyder   det  

online.   Catch   up-tv   er   en   tjeneste   nogle   kanaler   har,   hvor   deres   programmer   kan   tilgås   online  

i   et   bestemt   tidsrum,   efter   de   er   blevet   vist   på   kanalerne.   Udover   catch-up   tv   er   det   også  57

her   de   reklamefinansierede   gratis   tjenester   ligger.   Disse   bliver   populært   kaldet   AVOD  

tjenester   (Advertisement   Based   Video   On   Demand)   og   tilbyder   ofte   en   kombination   af   de   film  

og   serier   der   vises   på   tilsvarende   flow   tv-kanaler   eller   film   af   ældre   dato,   som   det   er   muligt   at  

finansiere   visningen   af,   ud   fra   de   reklameindtægter,   som   distributøren   tjener.   I   dette   vindue  58

har   en   film   gennemgået   alle   de   foregående   faser   og   er   dermed   nået   til   den   sidste   fase,   hvor  

producenten   tjener   mindst   på   visningen   af   hans   film.   Der   er   gået   en   del   tid   siden   filmen   har  

haft   premiere   i   biograferne   og   dens   popularitet   er   dermed   også   dalet   blandt   forbrugerne.   

 

For   overblikkets   skyld,   er   vindues   modellen   inddelt   i   følgende   vinduer,   med   følgende  

tidsmæssige   aspekter:   

55  Amazon   Prime   koster   i   september   2019   49   kr.   pr.   mdr.   mens   ViaPlay   total   koster   339   kr.   pr.   mdr.   i  
september   2019.   
56  Rapport:   Analyse   af   �ilmbranchens   nye   forretningsmodeller,   af   Det   Danske   Filminstitut,  
Filminstruktører   og   Producentforeningen  
https://www.d�i.dk/branche-og-stoette/viden-og-publikationer/publikationer/analyse-af-�ilmbranchens 
-nye   
57  Ibid.  
58  Som   eksempel   herpå   kan   nævnes   Dplay  
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- Biografvinduet,   i   ca.   4   måneder   efter   udgivelse  

- DVD/Blue-ray,   TVOD,   ca.   4   -   9   måneder   efter   udgivelse  

- Streaming   (SVOD)   og   og   premium   TV,   i   ca.   9   -   22   måneder   efter   udgivelse  

- Flow   TV,   catch-up   TV   streaming,   AVOD,   i   ca.   +   22   mdr.   efter   udgivelse  

 

Vindues   strategien   er   velkendt   i   branchen   og   mange   produktionsselskaber   og   distributører  

bygger   deres   forretningsmodeller   op   efter,   hvordan   de   benytter   sig   af   de   forskellige   vinduer.  

De   seneste   par   år   er   nogle   større   distributører   set   bryde   op   med   den   traditionelle   vindues  

strategi   og   selv   producere   deres   indhold,   som   derefter   kun   forbliver   i   det   vindue   de   opererer  

i.   Distributionskæden   er   dermed   under   stærk   udvikling   og   grundet   de   mange   nye   tendenser  

på   markedet,   er   det   ikke   til   at   sige   i   hvilken   retning   markedet   bevæger   sig   i.   

 

Antallet   af   aktører   i   kæden   er   stadigt   voksende   både   når   det   kommer   til   producenterne   og  

distributørerne   og   nye   forretningsmodeller   og   dermed   også   nye   muligheder   for   forbrugerne,  

vælter   ind.   Aktører   der   før   har   været   aktive   på   andre   digitale   markeder   får   også   øjnene   op  

for   digital   distribution   af   film   og   serier   og   benytter   deres   brugerflade   til   at   komme   ind   på  

markedet.   Sidst   i   marts   2019   har   Apple   annonceret   at   de   lancere   deres   egen  

streamingtjeneste   Apple   TV+.   59

 

For   at   forstå   udviklingen   og   tendenserne   på   det   hurtigt   voksende   marked   for   de   audiovisuelle  

streamingtjenester,   er   det   vigtigt   også   at   forstå   de   rammer   og   begrænsninger   ,   som   de  

forskellige   aktører   er   underlagt.   

 

Hvordan   danskerne   ser   fjernsyn  

Hvordan   ser   danskerne   fjernsyn ,   er   et   spørgsmål   der   kan   besvares   på   mange   måder.   Der   er  

den   fysisk   tekniske   del,   som   hvilket   apparat   de   bruger   herved   menes   fjernsyn,   computer,  

smartphone   eller   lignende   og   så   den   rent   teknologiske   del,   som   hvilken   løsning   de   vælger   i  

form   af   flow   TV,   SVOD,   TVOD,   AVOD   mm.   For   både   at   beskrive   hvordan   tilstanden   er   i   2019  

samt   hvilken   vej   udviklingen   går,   er   der   så   vidt   muligt   forsøgt   sammenlignet   med   tal   fra  

tidligere   år   på   området.   

 

59  Apple,   press   release   25.   marts   2019:   Apple   unveils   Apple   TV+,   the   new   home   for   the   world’s   most  
creative   storytellers,   hentet   d.   1/8/19   fra:   
https://www.apple.com/newsroom/2019/03/apple-unveils-apple-tv-plus-the-new-home-for-the-worlds 
-most-creative-storytellers/  
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I   slutningen   af   2018   havde   95   %   af   alle   danskere   set   en   film   eller   en   serie   indenfor   de   sidste  

tre   måneder.   Den   digitale   underholdning   fylder   dermed   meget   hos   forbrugerne.   Ser   man   på  60

det   gennemsnitlige   daglige   tv-forbrug   i   minutter   pr.   dag,   er   udviklingen   faldet   fra   150   minutter  

dagligt   tidsforbrug   på   tv   pr.   dag   i   2017   til   142   minutter   i   2018.  61

Faldet   skyldes   ikke   nødvendigvis   at   danskerne   bruger   mindre   tid   på   at   se   fjernsyn,   men   at  

underholdningen   hentes   fra   andre   steder   end   det   klassiske   tv.   Samtidig   ses   det   at   forbruget  

af   streamingtjenester   er   stærkt   stigende,   hvor   det   især   er   den   yngre   aldersgruppe   der   skifter  

fra   det   traditionelle   flow-tv   over   til   streamingtjenester.    Det   er   de   12   -   18   årige   der   streamer  

mest   og   gerne   i   over   tre   timer   pr.   dag,   viser   tallene   fra   2018:  

 

 

Figur   0.1  62

Det   gennemsnitlige   antalt   minutter   forbrugerne   ser   fjernsyn   er   sværere   at   måle   i   nyere   tid,   da  

streamingtjenester   som   regel   ikke   udleverer   sine   seertal.   Tallene   var   nemmere   at   måle,   da  

forbrugerne   kun   havde   muligheden   for   at   se   fjernsyn   gennem   deres   tv.  

Streamingtjenesternes   indtog   på   markedet   har   generelt   ændret   meget   på  

forbrugeradfærden.  

60  Danmarks   Statistik,   hentet   d.   1/8/19,   fra    https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=31790   
61  Knudsen,   G.   H   &   Christensen,   D.   DR,   Danskerne   effektiviserer   mediebrugen   i   2018,   fra   d.   24   januar   2018,  
hentet   d.   1/8/19,   fra:  
https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/medieforskning/medieudviklingen/2018/danskerne-effektivise 
rer-mediebrugen-i-2018   
62  Slots-   og   Kulturstyrelsen,   rapport   om   mediernes   udvikling,   2018  
https://mediernesudvikling.slks.dk/2018/    ,   s.   6  
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I   2017   streamede   54   %   af   befolkningen   ugentligt   film,   serier,   live-tv   eller   nyheder   og   kun   22  

%   af   befolkningen   havde   aldrig   streamet   før.   Ser   man   på   aldersgrupperne   for   streaming,   er  63

det   tydeligt,   at   det   er   den   ældre   aldersgruppe   der   streamer   mindst   og   er   i   overtal   ud,   af   dem  

der   aldrig   har   streamet   før.   Forbrugerne   i   alderen   12   -   34   år   er   dem   der   streamer   mest.  

 

 

Figur   0.2    64

 

Streaming   kom   for   alvor   på   det   danske   marked   da   Netflix   blev   tilgængeligt   i   Danmark   i   2012. 

  HBO   Nordic   fulgte   trop   kort   tid   efter   og   dermed   blev   konkurrencen   på   markedet   skabt.   I   de  65

efterfølgende   år   er   flere   streamingtjenester   kommet   til   og   det   er   svært   at   sige   præcis   hvor  

mange   der   er   tilgængelige   for   de   danske   forbrugere   i   skrivende   stund.   Ved   en   søgning   i  

63  Slots-   og   Kulturstyrelsen,   rapport   om   mediernes   udvikling,   2018  
https://mediernesudvikling.slks.dk/2018/    ,   s.   37   
64  Ibid,   s.   38  
65  Slots-   og   Kulturstyrelsens   rapport,   mediernes   udvikling   i   Danmark   2017,   globaliseringen   af   den   danske  
mediebranche.     https://www.altinget.dk/misc/Mediernes%20udvikling%20i%20Danmark.pdf   
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MAVISE   databasen   kommer   i   skrivende   stund   i   alt   46   tjenester   frem,   som   MAVISE   har  66

registreret   som   målrette   sig   til   det   danske   marked.   Selvom   udbuddet   af   tjenester   er   stort   og  

voksende,   er   der   der   primært   15   tjenester   som   danskerne   bruger   mest,   hvoraf   de   fem  

største   i   2019   er   Netflix,   DR   TV,   Viaplay,   HBO   Nordic   og   TV2Play.   67

 

Forbruget   af   streamingtjenester   til   underholdning   er   voksende,   men   ser   man   alene   på   SVOD  

overstiger   denne   ikke   flow   TV   (TV-kanaler   eller   TV-pakker).   Hvis   AVOD   som   Dplay,,  

Filmstriben   og   DR   TVs   app   medregnes,   ser   det   dog   anderledes   ud,   da   den   samlede  

betegnelse   for   audiovisuel   streaming   dermed   overstiger   flow   TV.   Ser   man   yderligere   på  

aldersfordelingen   af   forbruget,   er   det   unge   i   aldersgruppen   16   -   34   år,   der   benytter   både  

SVOD   og   AVOD   og   forbrugere   i   aldersgruppen   45+   der   benytter   sig   af   flow   TV.   

Figur   0.3  68

 

Ovenstående   statistik   giver   en   indikation   af,   at   den   yngre   aldersgruppe   benytter   sig   mere   af  

de   digitale   løsninger,   hvilket   kan   hænge   sammen   med   at   de   er   vokset   op   i   den   digitale  

tidsalder,   mens   den   ældre   aldersgruppe   er   vokset   op   med   traditionelt   fjernsyn   og   flow   TV.  

66  Database   lavet   af   European   Audiovisual   Observatory   for   at   samle   informationer   om   streaming   markedet  
i   EU.   Opdateres   en   gang   om   året.   Besøgt   d.   1/8/19,  
https://mavise.obs.coe.int/f/ondemand/advanced?targetedcountries=56&typeofservice=1|3|2   
67  Det   Danske   Filminstitut   i   samarbejde   med   YouGov   (2018),   s.   10  
https://www.d�i.dk/branche-og-stoette/publikationer-og-indsatser/publikationer/vidste-du-om-danske 
rnes-brug-af-�ilm-og   
68  Danmarks   Statistik,   hentet   d.   1/8/19,   fra    https://www.statistikbanken.dk/KVUFS3   
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Hvis   tendensen   følger   forbrugerne,   vil   det   på   sigt   betyde   at   de   de   digitale   streaming  

løsninger   indenfor   fjernsyn   kan   overtage   det   traditionelle   flow   TV.   

 

Når   det   kommer   til   det   fysiske   apparat   danskerne   kan   se   fjernsyn   på,   er   mulighederne  

mange.   Mens   den   ældre   generation   holder   sig   til   flow   TV   og   den   yngre   generation   bevæger  

sig   over   til   SVOD,   åbner   det   også   op   for   en   større   valgfrihed   når   det   kommer   til   hvilket  

apparat   forbrugeren   vil   se   fjernsyn   på.   Nogle   af   de   kanaler   der   udbydes   på   flow   TV   kan   kun  

ses   med   et   fysisk   tv.   Stadigt   flere   udbydere   er   begyndt   at   tilbyde   adgang   til   deres   til   flow   TV  

kanaler   via   en   app   eller   gennem   internettet,   men   det   er   langt   fra   alle   kanaler   og   de   skal   ofte  

tilgås   gennem   den   enkelte   kanal   udbyder   og   ikke   selve   TV-udbyderen   (f.eks.   kan   TV2’s  

kanaler   tilgås   hvis   forbrugeren   har   den   store   pakke   hos   TV2Play,   men   disse   kan   ikke   tilgås  

via.   f.eks.   Stofa’s   hjemmeside,   hvis   Stofa   er   TV-udbyderen).   Til   gengæld   kan   alle  

streamingtjenester   tilgås   via.   en   computer   og   langt   de   fleste   kan   også   tilgås   via.   deres   app  

på   en   smartphone,   tablet,   et   smart-tv,   eller   ved   at   spejle   computerskærmen   på   tv’et.  69

Dermed   er   valgfriheden   for   det   fysiske   apparat   ofte   større   ved   de   audiovisuelle  

streamingtjenester,   end   den   er   ved   flow   TV.   Dette   afspejles   også   i,   at   de   danske   husstande  

uden   fjernsyn   er   voksende.   I   2009   var   kun   2,6   %   af   befolkningen   uden   fjernsyn,   hvorimod  

hele   9,7   %   var   uden   fjernsyn   i   2016.  70

 

Stigningen   i   det   antal   husstande   der   ikke   har   noget   TV   er   hurtigst   voksende   fra   2013,   hvor  

SVOD   også   blev   populært   blandt   danske   forbrugere.   Af   de   9,7   %   der   i   2016   ikke   havde   et   tv  

i   husstanden,   er   det   især   de   unge   i   alderen   20   -   29   år,   der   fravælger   det   traditionelle   TV.  71

Selvom   de   unge   forbrugerne   i   højere   grad   fravælger   tv’et,   er   det   dog   stadig   det   medie   der  

hyppigst   bliver   brugt   til   at   se   film   og   serier.   

 

TV’et   er   det   dominerende   apparat   til   at   se   film   og   serier   på,   for   alle   aldersgrupper.   Dette   kan  

hænge   sammen   med,   at   der   efterhånden   findes   løsninger,   sådan   at   alle   former   for   tjenester  

kan   vises   på   TV’et.   Flow   TV   kan   tilgås   via.   kabel,   parabol   eller   bredbånd   og   de   øvrige  

streaming   tjenester   som   SVOD,   AVOD,   TVOD   kan   tilgås   enten   via   app   (såfremt   det   er   et  

smart   tv),   eller   ved   hjælp   af   andre   løsninger,   der   benytter   fjernsynet   som   skærm.   Hvis   der  

igen   tages   højde   for   aldersgrupperne,   er   det   stadig   den   yngre   generation   der   i   højere   grad  

69  Herved   menes   løsninger   som   f.eks.   et   HDMI   kabel,   Chrome   Cast   eller   lignende   løsninger,   hvor   tv  
skærmen   bruges   til   at   vise   det   der   kører   på   computeren  
70  Kulturministeriets   rapport   om   fremtidens   danske   indholdsproduktion   (2017)  
https://kum.dk/temaer/rapport-fremtidens-danske-indholdsproduktion/     s.   30  
71  Ibid  
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benytter   computeren   frem   for   tv’et.   Dette   kan   hænge   sammen   med   at   TV’et   ikke   længere   er  

en   nødvendighed,   når   de   unge   benytter   sig   af   SVOD   løsningerne.   72

 

Så   mens   95   %   af   den   danske   befolkning   på   16+   år,   indenfor   de   sidste   tre   måneder   i   2018  

havde   set   film   eller   serier,   er   der   stor   forskel   på   hvordan.   Aldersgruppernes   præferencer  

illustrerer   udviklingen   på   markedet,   hvor   de   digitale   løsninger   i   form   af   audiovisuelle  

streamingtjenester   er   i   stor   vækst.   

 

De   nye   tendenser   og   den   øgede   fokus   på   det   audiovisuelle   marked,   gør   området   interessant  

at   undersøge.   

 

 

 

 

 

  

72Danmarks   Statistik,   hentet   d.   1/8/19,   fra    https://www.statistikbanken.dk/KVUFS3   
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Kapitel   3  

Juridisk   analyse  

Ophavsretten  
Immaterielretten   i   Danmark   udgøres   primært   af   ophavsretten,   patentretten,  

brugsmodelretten,   designretten   og   varemærkeretten.   Indenfor   immaterialretten   er  

ophavsretten   den   ret,   der   beskytter   de   rettigheder,   ophavsmanden   har   til   et   værk.   Fælles   for  

alle   rettighederne   er,   at   de   udspecificerer,    hvem    der   har   rettighederne   (rettighedernes  

subjekt) ,    hvilke    rettigheder   der   gives   (rettighedernes    indhold ),   og   hvad   de   gives   til  

(rettighedernes    genstand ) .   En   film   eller   en   serie   kan   nyde   beskyttelse   på   flere   forskellige  73

måder,   og   immaterialretten   kan   både   beskytte   fysiske   ting,   såvel   som   ikke-fysiske   ting.  

Immaterialretten   rækker   helt   tilbage   til   de   første   samfund,   hvor   en   basal   forståelse   for    mit   og  

dit    var   en   del   af   samfundsnormen.   Sidenhen   er   retten   blevet   defineret,   nedskrevet   og   har  

udviklet   sig   til   det,   vi   i   dag   kender   som   immaterialret.   74

 

Ophavsretten   er   ligesom   mange   andre   love   forskellig   fra   land   til   land.   Det   er   en   dynamisk  

retsdisciplin,   der   konstant   udvikler   sig   både   på   globalt   plan   efter   tidens   tendenser   og   på  

nationalt   plan   efter   de   behov,   der   opstår   i   de   forskellige   kulturer.   Selvom   retten   kan   være  

forskellig,   er   dele   af   den   reguleret   på   internationalt   niveau,   hvor   flere   lande   har   indgået  

aftaler,   der   for   eksempel   indeholder   en   gensidig   respekt   af   immaterialretten   landene   imellem.  

Som   eksempel   herpå   kan   nævnes   WIPO-traktaten,   TRIPS-traktaten   og   Bernerkonventionen.   

 

Ophavsretten   er   også   delvist   reguleret   på   EU-plan,   hvor   InfoSoc-direktivet   er   den   retsakt,  75

der   harmoniserer   bredest.   Der   findes   også   en   del   andre   forordninger   og   direktiver,   der  

regulerer   specifikke   områder   af   ophavsretten,   for   eksempel   direktivet   om   retlig   beskyttelse   af  

edb-programmer ,   direktivet   om   udlejnings-   og   udlånsrettigheder   mv.   og   forordningen   om  76 77

grænseoverskridende   portabilitet   af   online   indholdstjenester   mm.   De   relevante  78

73  Schovsbo,   Jens,   Rosenmeier,   Morten,   &   Salung   Petersen,   Clement.   (2018).   Immaterialret:  
Ophavsret,   patentret,   brugsmodelret,   designret,   varemærkeret   (5.   udg.   ed.).   København:   Jurist-   og  
Økonomforbundets   Forlag,   kap.   1  
74  Ibid.   kap.   1,   afsnit   D  
75  Direktiv   2001/29/EF  
76  Direktiv   2009/29/EF   (kodificeret   direktiv,   afløser   direktiv   91/250)  
77  Direktiv   2006/115   (kodificeret   direktiv,   afløser   direktiv   92/100)  
78  Forordning   (EU)   2017/1128  
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EU-retsakter   vil   blive   behandlet   i   analysen   i   de   følgende   afsnit.   På   nationalt   plan   er  

ophavsretten   reguleret   i   ophavsretsloven   (OPHL)   i   Danmark.   Loven   som   den   ser   ud   i   dag,  

bygger   på   loven   fra   1995   med   en   del   ændringer,   herunder   EU-retsakter,   der   løbende   er  

blevet   implementeret   i   loven.   Det   er   muligt   at   finde   ophavsretlige   bestemmelser   i   Danmark  

fra   helt   tilbage   i   1741,   hvor   en   forordning   af   7/1/1741   forbød   eftertryk   af   bøger .   Et   af  79

hovedargumenterne   for,   hvorfor   ophavsretten   er   vigtig,   skal   findes   i   de   økonomiske  

incitamenter,   der   ligger   bag.   For   det   første   må   det   synes   fair,   at   ophavsmanden   selv   skal  

kunne   høste   sine   egne   frugter,   og   for   det   andet   gavner   det   i   sidste   ende   hele   samfundet,   at  

der   er   et   incitament   til   at   skabe   nye   værker,   netop   fordi   det   muligt   at   opnå   en   eneret   på  80

værket.   81

 

Før   det   undersøges,   hvilken   effekt   ophavsretsloven   og   konkurrencereglerne   har   på   forholdet  

mellem   producenten   og   distributøren,   synes   det   nødvendigt   med   en   forklaring   af,   hvilke  

regler   der   ses   på   og   hvorfor.   

 

Lovvalg  

Selvom   formålet   med   de   ophavsretlige   regler   i   de   forskellige   regelsæt   muligvis   er   det  

samme,   er   det   ofte   forskelligt,   hvordan   reglerne   udmønter   sig,   både   på   det   nationale   stadie,  

det   supranationale   og   det   internationale.   På   samme   måde   er   det   også   forskelligt,   hvilken   del  

af   ophavsretten,   reglerne   henvender   sig   til   og   beskytter.   Af   den   grund   synes   det   vigtigt   at  

påpege   forholdet   mellem   reglerne   og   afhandlingens   formål.   Da   afhandlingen   er   affattet   ud   fra  

en   samfundsmæssig   synsvinkel   set   fra   det   danske   samfund,   er   det   nærliggende   at   behandle  

de   danske   nationale   regler   for   ophavsret.   Dette   må   imidlertid   vise   sig   ikke   at   være  

tilstrækkeligt   af   flere   årsager.   For   det   første   må   det   fremhæves,   at   de   største   aktører   på  

markedet   er   amerikanske,   og   at   der   dermed   ikke   alene   er   tale   om   et   rent   national  

anliggende.   Derudover   er   afhandlingens   problemstilling   vedrørende   producent   og   distributør  

forholdet   konkurrencemæssigt   relevant,   hvorfor   konkurrenceretten   også   må   medtages   for   at  

løse   den   overordnede   problemstilling.   Konkurrencemæssigt   er   der   derefter   tale   om   et  

problemfelt,   der   heller   ikke   alene   har   et   rent   national   aspekt,   men   også   et   der   i   mange  

tilfælde   vil   påvirke   samhandlen   på   det   indre   marked   i   EU.   Som   eksempel   kan   nævnes,   at  

hvis   en   af   de   store   amerikanske   producenter   laver   en   geografisk   eksklusiv   aftale   med   en  

distributør,   kan   aftalen   have   en   effekt   på   en   distributør   i   et   naboland,   da   denne   ikke   har  

79  Schovsbo,   Jens,   Rosenmeier,   Morten,   &   Salung   Petersen,   Clement:   op.   cit.,   kap.   2,   afsnit   A  
80  I   hvert   fald   økonomisk  
81  Rosenmeier,   Morten.   (2018).   Ophavsret   for   begyndere:   En   bog   til   ikke   jurister.   (4.   Udg.   ed.).  
København:   urist-   og   Økonomforbundets   Forlag   og   UBVA,   kap.   2  
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mulighed   for   at   sprede   det   givne   materiale   i   førstnævntes   land.   Argumentet   må   yderligere  

suppleres   med   det   faktum,   at   den   afsagte   domspraksis,   der   er   relevant   for   problematikken  

også   er   EU-retspraksis.   Da   der   er   krav   om   EU-konform   fortolkning,   er   det   relevant   at  

inddrage   EU’s   konkurrenceregler,   frem   for   de   danske   (der   i   øvrigt   minder   meget   om   de  

EU’s).   På   det   ophavsretlige   område   tages   der   udgangspunkt   i   de   danske   regler,   hvor   der  

suppleres   med   de   relevante   europæiske   bestemmelser   i   det   givne   afsnit,   hvor   det   er  

relevant.   Det   supplerende   element   findes   typisk,   når   en   bestemmelse   har   sin   baggrund   i  

EU-retten,   eller   når   der   er   tale   om   et   aspekt,   der   ikke   er   reguleret   nationalt,   men   alene   i  

EU-retten.   Sker   det   at   en   bestemmelse   er   reguleret   begge   steder   og   ikke   er   enstemmig,   må  

den   nationale   retsregel   vige,   grundet   EU-rettens   forrang.   

 

I   forhold   til   de   internationale   regler,   inddrages   disse   ikke   som   et   særskilt   element   i  

afhandlingen.   Dette   begrundes   med   at   større   konventioner   som   Bernerkonventionen   er  

implementeret   i   dansk   ret   og   kan   som   hovedregel   ikke   påberåbes   direkte   af   en   borger,   men  

stiller   nogle   regler   for,   hvordan   Danmark   som   medlemsland   skal   fortolke   deres   regler   i  

overensstemmelse   med   deres   internationale   forpligtelser.   Ydermere   vil   en   behandling   af   de  

internationale   aftaler   og   konventioner   give   størst   værdi,   når   en   problemstilling   behandles,   der  

har   supranationale   elementer.   Da   afhandlingen   har   en   teoretisk   tilgang   til   området   og   ikke   er  

bygget   op   omkring   en   specifik   tvist   eller   et   bestemt   aftaleforhold,   findes   det   ikke   aktuelt   at  

fokusere   på   de   internationale   regler.   I   afhandlingen   vil   det   derfor   være   dansk   ret   og   EU-ret,  

der   benyttes   til   at   besvare   afhandlingens   overordnede   problemstilling.   

 

Ophavsretslovens   relevante   bestemmelser  

Afsnittet   tager   udgangspunkt   i   de   bestemmelser,   der   er   relevante   for   afhandlingens   juridiske  

problemfelt.   Det   vil   sige   de   bestemmelser,   der   er   sigende   for   at   kunne   udlede   gældende   ret   i  

forhold   til   producent-   og   distributørforholdet,   når   rettighederne   til   det   producerede   indhold  

udliciteres.   Dermed   er   der   tale   om   at   beskyttelsens   genstand,   er   den   film   eller   serie   som  

producenten   har   lavet,   og   rettighedernes   subjekt   er   dermed   ophavsmanden.   I   det   følgende  

anses   producenten   for   at   være   ophavsmanden   for   det   givne   værk.   Ydermere   anses   en  

produceret   serie   at   sidestilles   med   et   filmværk   i   lovens   henseende,   da   der   er   tale   om   samme  

teknik   og   forhold,   hvor   differencen   i   navnene   anses   for   at   ske   for   forbrugerens   skyld,   så   han  

er   klar   over,   at   der   er   tale   om   flere   afsnit   af   samme   værk,   i   stedet   for   én   samlet   film.   

 

Filmværker   nyde   beskyttelse   af   ophavsretten,   jf.   OPHL   §   1,   stk.   1.   Denne   bestemmelse   må  

ses   som   grundstenen   til   at   loven   er   relevant,   for   det   producent-   og   distributørforhold,   der   er  
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omdrejningspunkt   for   afhandlingen.   Da   det   interessante   i   afhandlingen   ikke   er   spørgsmålet  

om,   hvorvidt   OPHL   beskytter   film   eller   ej,   men   derimod   om,   hvordan   og   til   hvilken   grad   i  

forhold   til   ophavsmanden,   vil   denne   bestemmelse   ikke   behandles   yderligere.   Det   slås   blot  

fast,   at   film   er   beskyttet   som   et   af   ophavsrettens   genstande   og   dermed   antages   det,   at  

samtlige   af   producentens   film   opfylder   kravet   om   både   at   være   en   frembringelse   indenfor   det  

litterære   eller   kunstneriske   område,   samt   at   værket   opfylder   kravet   om   originalitet.  82

 

Ophavsrettens   eneret   er   for   det   første   den   genstand,   som   beskrevet   ovenfor.   Det   andet  

element   beror   i   enerettens   indhold,   som   er   de   parametre   ophavsmanden   kan   støtte   sig   på   i  

forhold   til   hans   rådighed   over   værket.   I   loven   er   beskyttelsens   indhold   bestemt   til   at   omfatte  

hans    eneret     til   at     råde   over   værket   ved   at   fremstille   eksemplarer   af   det   og   ved   at   gøre   det  

tilgængeligt   for   almenheden ,   jf.   §   2,   stk.   1.   Der   er   således   for   det   første   tale   om   en    eneret,  

som   kun   producenten   har,   og   dernæst   er   der   tale   om   to   parametre   i   den,   der   ligger   i  

henholdsvis    eksemplarfremstilling    og    tilgængelighed   for   almenheden .   Eneretten   er   det,   der  

giver   producenten   hans   økonomiske   fordel   ved,   at   kun   han   har   disse   rettigheder,   hvorfor   en  

udlicitering   af   denne   eneret   også   på   økonomisk   vis   må   tilfalde   ham.   I   producent-   og  

distributørforholdet   vil   det   sige,   at   distributøren   kun   har   producenten   at   forhandle   med,   da  

han   har   eneretten   til   det   givne   værk.   

 

Eksemplarfremstilling  

Enerettens   indhold   er   udspecificeret   i   §   2,   stk.   2   og   stk.   3,   hvor   definitionen   af  

eksemplarfremstilling   og   tilgængelighed   for   almenheden   er   slået   fast.   I   forhold   til  

eksemplarfremstilling   skal   dette   forstås   som   både   at   inkludere    midlertidig    eller    permanent  

fremstilling   og   uagtet,   hvilken    måde    og    form    fremstillingen   tager.   Formuleringen   er   sket   på  

baggrund   af   implementeringen   af   InfoSoc-direktivet ,   hvor   direktivets   artikel   2   har   en  83

lignende   ordlyd   som   den   i   OPHL   §   2,   stk.   2,   men   hvor   direktivet   ydermere   uddyber   i   litra   d)   at  

eneretten   til   (her:   reproduktion)   eksemplarfremstilling   også   omfatter    for   producenter   af   den  84

første   filmoptagelse   for   så   vidt   angår   den   originale   film   eller   eksemplarer   heraf .   Producenten  

er   altså   direkte   nævnt   i   InfoSoc-direktivet,   som   ophavsmanden   til   hans   produkt,   nemlig   den  

givne   film   og   har   også   eneretten   til   at   råde   over   eksemplarerne   af   denne.   Baggrunden   for  

den   positive   benævnelse   er   både   for   klarhedens   skyld,   da   der   er   plads   til   forvirring   om,  

82   Schovsbo,   Jens,   Rosenmeier,   Morten,   &   Salung   Petersen,   Clement:   op.   cit.,   kap.   2,   afsnit   C  
83  Direktiv   2001/29/EF   om   harmonisering   af   visse   aspekter   af   ophavsret   og   beslægtede   rettigheder   i  
informationssamfundet  
84  I   OPHL   bruges   begrebet   ‘’eksemplarfremstilling’’,   hvor   der   i   InfoSoc-direktivet   står   ‘’reproduktion’’.  
De   to   begreber   må   nødvendigvis   sidestilles   i   denne   kontekst,   da   en   eksemplarfremstilling   for   anden  
gang,   også   må   siges   at   være   en   reproduktion,   forudsat   at   der   er   tale   om   to   identiske   produkter.  
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hvilken   eneret   der   gælder,   når   det   kommer   til   filmværker.   Derudover   er   det   nævnt   i  

præambel   (10),   at   produktionen   af   bl.a.   en   film   kan   være   omkostningstung,   hvorfor   det   er  

vigtigt   at   have   klare   enerettigheder   for   producenten,   så   han   kan   modtage   et   passende  

vederlag,   der   kan   dække   de   finansielle   omkostninger   ved   produktionen   og    muliggøre   et  

tilfredsstillende   afkast   på   investeringerne .   Et   af   formålene   ved   bestemmelsen   skal   dermed  

findes   i   denne   præambel,   hvor   det   økonomiske   incitament   er   fremhævet.  

 

Dermed   er   enhver   form   for   gengivelse   af   værket,   dvs.   filmen,   forbudt   uden   ophavsmandens,  

dvs.   producentens   tilladelse   først.   I   sidste   punktum   af   §   2,   stk.   2,   udspecificeres   ydermere,   at  

det   også   er   en   eksemplarfremstilling   af   værket   at    værket   overføres   på   indretninger,   som   kan  

gengive   det .   Dette   er   især   relevant   for   film,   idet   der   ofte   er   tale   om   et   ikke-fysisk   produkt,   der  

kan   være   nærliggende   at   overføre   på   andre   indretninger,   som   for   eksempel   at   gemme   den  

på   en   computers   harddisk,   et   USB-stik   der   kan   sættes   i   et   TV,   rykke   filmen   over   på   en   iPad,  

eller   på   anden   vis   gemme   filmen   et   sted,   hvor   den   ikke   fysisk   er   til   stede,   men   kan   vises  

digitalt.   

 

Ophavsmandens   eneret   til   eksemplarfremstilling   rækker   bredt   og   i   den   digitale   verden   er   de  

mange   brede   kriterier   vigtige,   da   der   findes   mange   forskellige   måder   at   fremstille   flere  

eksemplarer   af   film   på.   Alt   fra   kopiering   af   fysiske   DVD’er,   til   uploads   af   film   på   hjemmesider  

eller   lagring   af   filmen   i   skyen   eller   andre   steder   er   dermed   forbudt   uden   producentens  85

tilladelse.   Denne   bestemmelse   er   vigtig   for   producenten,   da   han   ellers   ikke   vil   kunne   udbyde  

sit   produkt   på   den   ene   eller   den   anden   måde,   uden   at   de   modtagende   parter   ville   kopiere  

det,   og   derefter   enten   videresælge   det   til   andre,   eller   lave   lige   så   mange   kopier   som   de   selv  

har   brug   for.   Skete   dette,   ville   producenten   hurtigt   miste   sit   økonomiske   vederlag   og   ikke  

have   råd   til   at   producere   flere   film.   I   producent-   og   distributørøjemed   gør   eneretten   til  

eksemplarfremstilling   at   alle   de   distributører,   der   gerne   vil   kunne   vise,   videresælge   eller  

udleje   filmen,   skal   forhandle   med   producenten   om   det.   På   den   måde   sikres   det,   at   han   selv  

får   et   vederlag   for   arbejdet.   Det   må   fremhæves,   at   der   findes   undtagelser   til   dette   senere   i  

OPHL   (og   i   InfoSoc-direktivet),   for   eksempel   ved   eksemplarfremstilling   til   privat   brug,   eller  

fremstilling   til   brug   for   forskning,   undervisning,   museer,   biblioteker   mm.   De   undtagelser,   der  

ikke   relaterer   sig   til   producent-   og   distributørforholdet,   vil   ikke   blive   behandlet   yderligere,   da  

de   ikke   har   en   direkte   effekt   på   forholdet   mellem   parterne   og   derfor   ikke   er   sigende   for   det  

felt,   der   behandles   i   afhandlingen.   De   undtagelser   til   eksemplarfremstillingsretten,   der   er  

relevante   for   forholdet,   vil   blive   behandlet   i   den   følgende   tekst.  

85  Herved   menes   iCloud   (service   fra   Apple)   eller   andre   tilsvarende   online   lagring   tjenester.  
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Retten   til   eksemplarfremstilling   er   den   første   del   af   ophavsrettens   eneret.   Den   anden   del   er  

retten   til   tilgængeliggørelse   for   almenheden.   Eneretten   til   tilgængeliggørelsen   til   almenheden  

er   først   nævnt   i   OPHL   §   2,   stk.   1,   men   uddybes   i   stk.   3.,   hvor   tre   konkrete   tilfælde  

fremhæves,   som   at   udgøre   en    tilgængelighed   for   almenheden .   Selve   udtrykket   dækker  

dermed   over   de   tre   konkrete   tilfælde,   der   nævnes   nemlig   spredning,   visning   og   offentlig  

fremførelse.   

 

Spredning,   visning   og   offentlig   fremførelse  

I   OPHL   §   2,   stk.   3,   nr.   1)   fremhæves   at   udbud   til   salg,   udlejning   eller   udlån   eller   anden  

spredning    til   almenheden,   anses   for   værende   tilgængeliggørelse   for   almenheden.   Det   må  

fremhæves   at   selve    udbuddet    ikke   er   tilladt   uden   producentens   accept,   så   selvom   en   aktør  

alene   reklamerer   med   at   have   filmen   til   salg   for   almenheden   og   ikke   får   den   solgt,   så   er   det  

forbudt   uden   producentens   accept,   da   den   i   så   fald   vil   være   udbudt.   Udtrykket    almenheden  

skal   her   forstås   som   værende   udenfor   det   private,   hvorfor   en   forbruger   for   eksempel   godt   må  

låne   sin   nabo   en   film,   sælge   den   til   en   slægtning   eller   give   sin   ven   en   film   i   gave.   Selve  

afgrænsningen   for,   hvornår   der   er   tale   om    almenheden,    og   hvornår   der   er   tale   om  

privatsfæren,   skal   findes   i   EU-retten,   da   der   igen   er   tale   om   et   udtryk   fra   InfoSoc-direktivet.  

Bestemmelsen   er   implementeret   fra   art.   3   i   InfoSoc-direktivet,   der   omhandler    Retten   til  

overføring   af   værker   til   almenheden   og   retten   til   tilrådighedsstillelse   for   almenheden   af   andre  

frembringelser.    Begrebet    almenheden    er   siden   nævnt   både   i   artiklen   og   i   flere   præambler.  

Præambel   23)   foreskriver   at   retten   til   overføring   til   almenheden   skal   fortolkes   bredt,   men   det  

er   ikke   yderligere   defineret   i   direktivet,   hvad   der   helt   præcis   menes   med    almenheden .  

Definitionen   må   derfor   findes   i   retspraksis.   

Begrebet   er   senest   defineret   i   sag   C-161/17   Land   Nordrhein-Westfalen   mod   Dirk   Renckhoff 86

,   hvor   det   i   præmis   22   fremhæves,   at    almenheden    har   to   krav,   et   krav   om,   at   der   skal   være  

tale   om    et   ubestemt   antal   potentielle   modtagere     og   desuden   indebærer   et   betydeligt   antal  

personer ,   jf.   tidligere   retspraksis   på   området.   I   forhold   til   forhandler-   og   distributørforholdet,  

må   ethvert   udbud   af   en   film   på   et   af   distributørens   platforme,   anses   for   at   være   spredning   til  

almenheden   jf.   OPHL   §   2,   stk.   3,   nr.   1),   da   disse   platforme   typisk   er   henvendt   til   et   en  

86  Sag   C-161/17,   ECLI:EU:C:2018:634.   Dommen   er   et   præjudicielt   spørgsmål,   der   omhandler   en   tysk  
fotograf   der   havde   givet   indehaverne   af   en   hjemmeside   brugsret   til   et   af   hans   fotografier.   Indehaverne  
havde   derefter   gjort   hans   fotografi   tilgængeligt   på   deres   hjemmeside   uden   beskyttelse   mod  
downloads,   hvorefter   en   tysk   skoleelev   brugte   billedet   til   en   skoleopgave,   som   senere   blev   tilgængelig  
på   skolens   internetside.   Fotografen   mente   derved   at   hans   eneret   til   overføring   til   almenheden   var  
brudt,   eftersom   dette   ikke   var   sket   med   hans   accept.   Domstolen   besvarede   spørgsmålet  
bekræftende,   hvorfor   der   var   tale   om   en   overføring   til   almenheden   i   den   givne   situation.  
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ubestemt   persongruppe   og   betydeligt   antal   af   personer.   Udover   de   to   nævnte   krav,   gælder  

også   et   domstolsskabt   krav   om,   at   overføringen   skal   være   sket   til    et   nyt   publikum ,   jf.  

dommens   præmis   35.   Hvornår   der   er   tale   om    et   nyt   publikum    beror   blandt   andet   på,   om  

publikummet   er   det   samme   som   det   ophavsmanden   kunne   forvente,   når   han   giver   lov   til   at  

en   anden   part   spreder   hans   værk   til   almenheden.   I   producent-   og   distributørforholdet   vil   der  

være   tale   om   en   aftale   mellem   de   to   parter,   hvorfor   det   må   forventes   at   producenten   har   en  

klar   idé   om,   hvilket   publikum   distributøren   kan/vil   sprede   hans   værk   til,   da   dette   har  

betydning   for   det   vederlag   producenten   kan   forhandle   sig   til.   

 

Den   anden   form   for   tilgængeliggørelse   for   almenheden,   er   hvis    eksemplarer   af   værket   vises  

offentligt ,   jf.   OPHL   §   2,   stk.   3,   nr.   2).   Visningen   indebærer,   at   der   skal   være   tale   om   en   fysisk  

ting   der   vises   frem .   Da   film   ikke   er   et   fysisk   gode,   vil   den   ikke   falde   under   denne   kategori.  87

Hvis   en   distributør   sætter   en   film   ind   på   deres   hjemmeside,   som   frit   kan   ses   af   alle,   vil   der  

være   tale   om   en   fremførelse   og   ikke   en   visning.   

 

Den   tredje   form   for   tilgængeliggørelse   for   almenheden,   er   hvis    værket   fremføres   offentligt ,   jf.  

OPHL   §   2,   stk.   3,   nr.   3).   Ved   denne   definition   af   offentlig   fremførelse,   skal   forstås    direkte  

offentlig   fremførelse .   Direkte   offentlig   fremførelse   sker,   når   for   eksempel   en   film   bliver   vist   i  

biografen,   da   selve   fremførelsen,   dvs.   afspilningen   af   den   fysiske   film,   sker   på   samme  

lokation,   som   publikum   er   på.   Hvorvidt   den   direkte   fremførelse   er   offentlig,   afhænger   i  88

nordisk   ret   efter,   om   der   er   personlige   bånd   mellem   vedkommende,   der   fremfører,   og   de   der  

modtager.   Hvis   ikke   der   er   det,   er   der   tale   om   en   direkte   offentlig   fremførelse.  89

 

Fremførelse   er   derefter   uddybet   i   §   2,   stk.   4,   hvor   der   er   oplistet   to   scenarier,   der   kommer  

med   specifikke   definitioner   på,   hvad   der    også    ses   som   fremførelse.   I   stk.   4   nr.   1)   omfatter   det  

også   fremførelse,   når   der   sker    trådbunden   eller   trådløs   overføring   til   almenheden,   herunder  

udsendelse   i   radio   eller   fjernsyn    og    tilrådighedsstillelse   af   værker   på   en   måde,   at  

almenheden   får   adgang   til   dem   på   et   individuelt   valgt   sted   og   tidspunkt.    Denne   sidste   form  

for   tilrådighedsstillelse   er   ‘’on   demand’’-overføring,   som   i   den   grad   er   relevant   ift.  

streamingmarkedet   som   distributøren   agerer   på.   Når   en   film   vises   via.   en   streamingtjeneste,  

er   der   både   tale   om   en   trådløs   overføring   og   den   sker   til   almenheden.   Den   er   trådløs,   fordi  

forbrugerne   streamer   over   nettet,   og   der   er   tale   om   almenheden,   da   streamingtjenesten   er  

tilgængelig   for   alle   kunder   i   området,   dvs.   et   ubestemt   og   et   betydeligt   antal   personer,   som  

87  Schovsbo,   Jens,   Rosenmeier,   Morten,   &   Salung   Petersen,   Clement:   op.   cit.,   kap.   2,   afsnit   E,   ii.  
88  Schovsbo,   Jens,   Rosenmeier,   Morten,   &   Salung   Petersen,   Clement:   op.   cit.,   kap.   2,   afsnit   E,   iii.  
89  Ibid.  
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distributøren   ikke   har   et   yderligere   personligt   forhold   til.   Til   slut   er   der   også   tale   om,   at  

filmene   er   tilgængelige    on   demand,    fordi   forbrugerne   selv   kan   vælge,   hvornår   de   vil   se   den  

pågældende   film.   

 

Under   fremførelse,   skelnes   generelt   mellem    direkte     offentlig   fremførelse    og    overføring   til  

almenheden .   Mens   offentlig   fremførelse   er   relevant   ift.   den   periode   en   film   vises   i   biografen  

(da   dette   er   direkte   offentlig   fremførelse),   vil   det   være    overføring   til   almenheden ,   der   er  

relevant   i   forhold   til   producent-   og   distributørforholdet,   netop   fordi   der   er   tale   om   streaming  

på   nettet.   Det   der   ligger   i   streaming   er,   at   selve   filmen   ligger   på   en   server   et   sted,   hvorefter  

forbrugerens   computer   streamer   filmen,   så   den   vises   på   forbrugerens   skærm,   men   faktisk  

ligger   et   andet   sted.   Dermed   er   der   tale   om   en   overføring   til   almenheden,   fordi   publikum  

(forbrugeren)   sidder   et   andet   sted,   end   der   hvor   selve   fremførelsen   sker.   Når   en   film   lægges  

på   internettet,   er   der   både   tale   om   en   eksemplarfremstilling   (da   filmen   lagres   på   en   server   et  

sted   og   dermed   bliver   kopieret)   og   fremførelse   ved   overføring   til   almenheden,   når   en  

forbruger   afspiller   en   film   ved   en   af   streamingtjenesterne.   Begge   forhold   må   derfor   kun   ske  

efter   producentens   accept   ifølge   dansk   ophavsret.   Førstnævnte   forhold,   direkte   fremførelse,  

er   ikke   EU-harmoniseret   og   er   ikke   omtalt   i   InfoSoc-direktivet.   Da   det   ikke   er   af   samme  

relevans   for   afhandlingen   som    overføring   til   almenheden ,   vil   de   øvrige   supplerende   kriterier  

for,   hvornår   der   er   tale   om   direkte   offentlig   fremførelse,   ikke   blive   gennemgået.   Sidstnævnte  

forhold,    overføring     til   almenheden,    er   dog   EU-harmoniseret   og   fremgår   bl.a.   af  

InfoSoc-direktivets   art.   3.   Det   fremgår,   at   eneretten   indeholder   ret   til   at   tillade   eller   forbyde  

overføring    til   almenheden,   hvilket   også   inkluderer   tilrådighedsstillelse   on   demand,   jf.   stk.   1.  

Det   er   yderligere   udspecificeret   i   artiklens   stk.   2,   at   on   demand-elementet   gælder   for  

filmproducenter,   for   så   vidt   angår   hans   originale   film   eller   eksemplarer   heraf,   jf.   litra   c).   

 

I   art.   3,   stk.   3   bestemmes   at   retten   ikke   udtømmes   ved   overføring   eller   tilrådighedsstillelse.  

InfoSoc-direktivet   er   dermed   endnu   mere   specifikt   når   det   kommer   til   filmproducentens  

rettigheder,   da   det   er   fremhævet,   at   det   er   ham   retten   gælder   for,   samt   hans   optagelse.  

Derudover   er   det   specifikt   nedskrevet,   at   eneretten   ikke   udtømmes   ved   overføring   eller  

tilrådighedsstillelse,   hvilket   stiller   producenten   endnu   stærkere.   Producenten   nyder   en   bred  

beskyttelse   jf.   OPHL   §   2,   men   denne   ret   bliver   forstærket   af   InfoSoc-direktivets   art.   3,   da  

dette   inkluderer   en   bestemmelse,   der   er   specifikt   henvendt   til   ham   og   derudover   fremhæver,  

at   hans   ret   ikke   udtømmes   ved   handlingerne.   I   forhold   til   eneretten   til   overføring   til  

almenheden ,   jf.   OPHL   §   4,   stk.   1,   gælder   også   et   domstolsskabt   hensyn,   der   tilstiger,   at   der  

ved    almenheden    skal   være   tale   om   et   nyt   publikum,   ligesom   ved   §   2,   stk.   3,   nr.   1).  
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Det   sidste   scenarie   for   fremførelse   er   oplistet   i   OPHL   §   2,   stk.   4,   nr.   2),   hvor   også  

fremførelse   i   erhvervsvirksomheder   skal   anses   som   værende   fremførelse.   Bestemmelsen  

kommer   af   uoverensstemmelser   i   nordisk   ret,   om   hvorvidt   der   var   tale   om   fremførelse,   når  

begivenheden   sker   i   forbindelse   med   erhvervsvirksomhed,   dvs.   for   eksempel   når   folk   er   på  

arbejde .   Forvirringen   opstår,   da   en   arbejdsplads   ofte   kan   have   karakter   af   en   bestemt  90

gruppe,   hvor   der   er   personlige   bånd   mellem   viser   og   modtagerne,   hvorfor   det   er   muligt   at  

argumentere   for,   at   kriteriet   for   offentligheden   eller   almenheden   ikke   er   opfyldt.   Dette   er  

imidlertid   ikke   længere   tilfældet,   efter   at   bestemmelsen   er   indført   som   sidste   punkt   i   artiklen.  

I   forhold   til   afhandlingens   fokus,   vil   det   sige   at   hvis   en   medarbejder   viser   sine   kolleger   en   film  

på   en   streamingtjeneste,   er   dette   at   anse   som   offentlig   fremførelse   i   strid   med   OPHL   §   2,  

stk.   4,   nr.   2),   såfremt   der   er   tale   om   en    større   kreds,    og   der   ikke   er   indhentet   forudgående  

accept   hos   producenten.   

 

Ovenstående   udgør   ophavsrettens   økonomiske   rettigheder,   og   giver   således   producenten  

eneret   til   sit   værk,   hvilket   er   de   grundlæggende   rettigheder,   han   kan   forhandle   med  

distributøren   om.   Da   ovenstående   blot   er   de   grundlæggende   rettigheder,   må   det   også  

behandles   hvilke   undtagelser   der   gør   sig   gældende,   der   kan   have   en   effekt   på   parternes  

stilling   ved   udlicitering   af   rettigheder,   når   det   kommer   til   de   producerede   film.   Ophavsrettens  

§   3   omfatter   den   sidste   af   ophavsmandens   grundlæggende   rettigheder,    droit   moral ,   som   er  

de   ideelle   rettigheder,   der   gives   til   faderskabsretten   og   respektretten.   Disse   rettigheder   vil  

ikke   blive   behandlet   yderligere,   da   det   antages   disse   beskyttelsespræceptive   regler  

respekteres   af   parterne   gennem   deres   forhandlinger   og   ved   udliciteringen   af   indholdet.   

 

De   grundlæggende   enerettigheder   i   §§   1   -   3   af   kapitel   1   er   meget   generelle   og   brede,   hvorfor  

der   naturligt   følger   indskrænkninger   i   de   følgende   kapitler   af   loven.   De   efterfølgende  

undtagelser   til   de   grundlæggende   enerettigheder,   er   de   såkaldte    låneregler    i   de  

efterfølgende   paragraffer.   Undtagelserne   er   opdelt   i   henholdsvis  

● Fribrugsregler,   som   er   indskrænkninger,   der   frit   kan   bruges  

● Tvangslicens,   som   er   indskrænkninger,   der   kan   bruges   men   mod   en   betaling  

● Aftalelicens,   som   siger,   at   et   værk   kan   bruges   på   en   bestemt   måde,   hvis   der  

foreligger   en   aftale   med   en   organisations   af   rettighedshavere   omkring   brugen.   

 

90  Schovsbo,   Jens,   Rosenmeier,   Morten,   &   Salung   Petersen,   Clement:   op.   cit.,   kap.   2,   afsnit   E,   iii.  

37  



I   forhold   til   undtagelserne,   bør   tre-trins-testen   nævnes.   Testen   er   blevet   til   gennem  

internationale   retskilder,   men   er   også   hjemlet   i   InfoSoc-direktivets   art.   5.   Testen   går   ud   på,   at  

der   er   opsat   tre   trin   for,   hvornår   en   undtagelse   af   ophavsretten   kan   ske.   De   tre   trin   tilsiger,   at  

der   kun   må   ske   undtagelser   af   eneretten   1)   i   særlige   tilfælde,   hvor   2)   udnyttelse   af   værket  

ikke   bliver   påvirket   på   en   skadelig   måde,   og   3)   der   ikke   bliver   gjort   indgreb   i   ophavsmandens  

legitime   interesser.   Ovenstående   er   fremhævet   for   at   påpege   forholdet   mellem  91

grundrettighederne   og   undtagelserne.   Mellem   producenten   og   distributøren,   må   dette  

nødvendigvis   også   vægtes,   når   de   indgår   licensaftaler.   

 

I   Det   følgende   vil   de   undtagelser   og   indskrænkninger,   der   har   en   effekt   på   forholdet   mellem  

producent   og   distributør   fremhæves.   Opsætningen   vil   for   overskuelighedens   skyld   være  

punktopstillet   ud   fra   de   given   paragraffer.   

 

§   11   a   Midlertidig   eksemplarfremstilling   

Bestemmelsen   muliggør   en   fremstilling   af   midlertidige   eksemplarer,   hvilket   er   nødvendigt   når  

det   kommer   til   streaming.   Netop   fordi   den   tekniske   del   af   streaming   kan   kræve   at   et  

eksemplar   overføres   i   små   stykker   til   den   forbruger,   der   streamer,   kan   det   siges,   at   der   sker  

en   flygtig   eksemplarfremstilling,   der   dog   er   nødvendig   for   den   tekniske   proces.   Ydermere  

tilbyder   flere   streamingtjenester   at   deres   indhold   kan   downloades   ned   på   et   apparat   for   at  

kunne   ses   i   offline   tilstand.   Denne   handling   kræver,   at   der   ligger   en   ekstra   kopi   af   værket   på  

forbrugerens   apparat,   som   rent   faktisk   er   en   eksemplarfremstilling.   Paragraffen   indeholder  

fire   kumulative   betingelser,   der   skal   være   opfyldt,   før   at   indskrænkelsen   af   producentens  

eneret   til   eksemplarfremstilling   er   lovlig.   De   fire   punkter   er   krav   om,   at   der   skal   være   tale   om  

henholdsvis   flygtighed   eller   tilfældighed   af   fremstillingen,   som   skal   være   en   del   af   den  

tekniske   proces,   være   nødvendig   for   at   mellemmandens   transmission   af   den   lovlige   brug   af  

værket   kan   ske   og   må   ikke   have   et   selvstændigt   økonomisk   formål.   Alle   disse   betingelser   vil  

typisk   være   opfyldt   ved   indgåelsen   af   licensaftalerne,   hvorfor   bestemmelsen   er   et   af   de  

indskrænkninger   af   eneretten,   der   kommer   distributøren   til   gode.   Undtagelsen   er   også  

hjemlet   i   InfoSoc-direktivets   art.   5,   med   en   meget   lignende   tekst,   der   har   samme   effekt   på  

forholdet   mellem   producent   og   distributør,   nemlig   at   distributøren   godt   kan   lave   en   midlertidig  

eksemplarfremstilling,   sådan   at   forbrugerne   kan   streame   film   af   ham.   

 

 

 

91  Schovsbo,   Jens,   Rosenmeier,   Morten,   &   Salung   Petersen,   Clement:   op.   cit.,   kap.   2,   afsnit   G,   1,   a.  
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§   19   Spredning   af   eksemplarer   

Bestemmelserne   i   §§   19   -   20   omhandler   konsumption   af   spredningsretten   og   visningsretten.  

Bestemmelsen   i   §   19   siger,   at   når   ophavsmanden   har   solgt   eller   overdraget   sit   værk   til   andre  

indenfor   EU,   så   må   vedkommende   sprede   værket   videre.   Dermed   frafalder   ophavsmandens  

eneret   til   spredning   fra   §   2,   og   man   siger   således   at   retten   er    konsumeret .   I   forhold   til  

producenten   og   distributøren   er   denne   bestemmelse   navnlig   et   af   grundene   til,   at   filmværker  

som   regel   udliciteres   ved   licensaftaler   eller   andre   former   for   aftaler,   der   ikke   indebærer   et  

faktisk   salg   eller   en   fuldstændig   overdragelse.   Hvis   producenten   gjorde   dette,   ville   han   ikke  

kunne   modsige   sig   at   distributøren   videresolgte   hans   værk.   I   §   19   stk.   2,   fremhæves   det   at  

spredning   gennem    udlejning    ikke   må   ske   til   almenheden,   uden   ophavsmandens   samtykke.  

Dette   gør   altså,   at   distributøren   ikke   må   udleje   producentens   film   ud,   uden   hans   samtykke,  

hvilket   giver   producenten   mere   at   forhandle   med,   da   dette   er   distributørens   primære  

funktion.   Distributøren   kan   således   ikke   blot   købe   et   eksemplar   af   filmen   og   derefter   leje   den  

ud,   uden   ophavsmandens   tilladelse   først.   I   stk.   3   er   det   udspecificeret,   at   det    ikke   tilladt   uden  

ophavsmandens   samtykke   til   almenheden   at   sprede   eksemplarer   af   filmværker    (...)    i  

digitaliseret   form   gennem   udlån .   Herved   er   digitale   eksemplarer   af   filmværker   fremhævet   og  

herunder   er    udlån    tilføjet   som   gældende   for   disse.    Baggrunden   for   fremhævelsen   bygger  

på,   at   den   generelle   hovedregel   er,   at   retten   til   udlån   konsumeres,   når   der   er   tale   om   andre  

former   for   værker,   hvilket   for   eksempel   gør   at   biblioteker   kan   låne   bøger   ud.   Filmværker   i  92

digitaliseret   form   er   undtaget   denne   regel   for   konsumption   for   udlån   jf.   stk.   3,   da   der   i  

modsatte   tilfælde   ville   være   ok   for   en   distributør,   at   låne   en   producentens   film   til  

almenheden,   såfremt   han   havde   købt   filmen   eller   fået   den   overdraget   på   en   anden   måde,   i  

stedet   for   at   leje   den   ud.    Udlejning    gælder   således   alle   varer   og    udlån    gælder   specifikt  93

også   for   filmværker.   I   forhold   til   §   20,   som   omhandler   konsumption   af   visningsretten,  

fremhæves   det,   at   filmværker   ikke   hører   herunder,   da   der   er   tale   om   fremførelse   ved  

afspilning   af   disse.   Selvom   filmværker   vises   i   biografen,   hvor   der   ofte   vil   være   tale   om  

visning   i   stedet   for   offentlig   fremførelse,   har   producenten   som   også   tidligere   nævnt,   som  

regel   lavet   en   aftale   om   en   ikke   fuldstændig   overdragelse   af   værket,   hvilket   bevirker   at  

eneretten   til   visning   ikke   konsumeres,   når   et   værk   vises   i   biografen.   

 

 

 

92  Schovsbo,   Jens,   Rosenmeier,   Morten,   &   Salung   Petersen,   Clement:   op.   cit.,   kap.   2,   afsnit   G,   ii.  
93  Filmstriben.dk   er   en   hjemmeside   hvor   det   er   muligt   at   låne   film   på   nettet   gennem   biblioteket.  
Selvom   udlån   er   omfattet   af   undtagelsen   til   konsumption   af   spredningsretten,   oplyser   filmstriben   på  
deres   hjemmeside,   at   de   laver   individuelle   aftaler   med   producenterne,   for   at   de   må   låne   deres  
produkter   ud   til   brugerne.    https://fjernleje.filmstriben.dk/node/3367    (besøgt   d.   30/8/19)  
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§   53   Almindelige   bestemmelser   (Ophavsrettens   overgang   til   andre)   

Bestemmelsen   i   OPHL   §   53   henhører   under   lovens   kapitel   tre   om    Ophavsrettens   overgang  

til   andre .   I   stk.   2   fremgår   det,   at   ophavsretten   ikke   overdrages,   når   et   eksemplar   overdrages.  

Det   vil   sige,   at   producenten   beholder   alle   sine   rettigheder,   selvom   et   eksemplar   af   en   film  

overdrages   til   en   distributør.   Dette   styrker   producentens   rettigheder   atter   engang.  

Bestemmelsen   suppleres   af   stk.   3,   der   bestemmer,   at   hvis   en   ret   til   udnyttelse   af   værket  

overdrages,   skal   udnyttelsen   holde   sig   til   den   bestemte   måde   eller   de   bestemte   midler,   der  

var   tilsigtet   ved   overdragelsen.   Dette   beskytter   producenten   mod   at   distributøren   udnytter   en  

film   på   anden   vis   ved   for   eksempel   at   lave   et   teaterstykke   ud   af   filmen,   hvis   dette   ikke   var  

aftalen.   Det   sidste,   stk.   4   i   paragraffen,   fremhæver   at   reglerne   i   §§   54   -   59   er   deklaratoriske,  

medmindre   andet   er   angivet.   Det   faktum,   at   reglerne   er   deklaratoriske   kan   anses   for  

værende   en   fordel   for   distributøren,   da   han   i   så   fald   på   de   givne   punkter   har   en  

forhandlingsmulighed.   Det   at   bestemmelserne   i   §§   54   -   59   alligevel   er   nedskrevne,   må   ses  

som   en   fordel   for   producenten,   da   reglerne,   selvom   de   er   deklaratoriske,   må   falde   til   hans  

forhandlingsmæssige   fordel,   især   i   tilfælde   hvor   parterne   vælger   ikke   at   forhandle   om  

bestemmelserne   og   de   dermed   er   gældende.   

 

§   67   Fremstillere   af   billedoptagelser   

Bestemmelsen   beskytter   producentens   billedoptagelser   mod   efterligning   eller  

tilgængeliggørelse   for   almenheden   i   op   til   50   år   efter   optagelserne,   uden   hans   forudgående  

accept   først.   Ved   billedoptagelser   skal   forstås   alle   former   for   film ,   hvorfor   bestemmelsen  94

også   vedrører   producenten   i   afhandlingens   øjemed.   Bestemmelsen   kan   ses   i   forlængelse   af  

§   58,   hvor   filmformodningsreglen   regulerer   det   forhold,   der   er   mellem   de   forskellige  

ophavsmænd,   der   er   med   til   at   skabe   filmen   (skuespillere,   lydmænd,   klippere   osv.)   og   selve  

producenten,   der   ofte   er   en   juridisk   person   i   form   af   et   filmselskab.   Forholdet   reguleres  

således,   at   de   individuelle   ophavsmænd   ikke   kan   modsætte   sig   at   producenten   udfører  

eksemplarfremstilling,   spredning   til   almenheden,   offentlig   fremførelse   eller,   at   der   kommer  

tekster   og/eller   tale   på   andet   sprog   på   filmen.   Selve   filmformodningsreglen   sender   således   et  

signal   til   omverdenen   om,   at   det   er   selve   den   juridiske   producent   af   filmen,   der   formodes   at  

have   alle   de   korrekte   rettigheder   til   denne.   Bestemmelsen   i   §   67   er   dernæst   en   forlængelse  

af   producentens   ret   i   forhold   til   selve   billedoptagelserne   og   giver   således   producenten   en  

selvstændig   beskyttelse   mod   tilgængeliggørelse   og   efterligning   af   optagelserne   over   et  

bestemt   tidsrum.   95

94  Schønning,   P.   (2011).   Ophavsretsloven   med   kommentarer   (5.   udg.   ed.).   København:   Karnov   Group  
Denmark   A/S,   §   67  
95  Ibid.  
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I   bestemmelsens   stk.   2   er   det   oplistet   hvilke   andre   bestemmelser,   der   finder   tilsvarende  

anvendelse   på   billedoptagelser.   Herunder   nævnes   §   2,   stk.   2   -   4,   hvorved   det   er  

udspecificeret   at   billedoptagelser   nyder   den   beskyttelse,   der   er   beskrevet   i   afsnittet   omkring  

eksemplarfremstilling    og    spredning,   visning   og   offentlig   fremførelse .   Det   er   også   fremhævet,  

at   bestemmelsen   gælder   for   §   11   a,   hvorfor   det   nu   er   specifikt   nævnt,   at   den   midlertidige  

eksemplarfremstilling   også   gælder   billedoptagelser   ligesom   tidligere   formodet.   Ydermere  

gælder   bestemmelsen   for   §   19,   stk.   1   og   2,   hvorfor   der   sker   konsumption   af   spredningsretten  

ved   salg   eller   fuldstændig   overdragelse   af   værket.   Det   må   fremhæves   at   bestemmelsen  

gælder   for   §   19,   konsumption   af   spredningsretten,   hvorimod   §   20   konsumption   af  

visningsretten   ikke   er   medtaget.   Det   faktum,   at   §   20   ikke   er   medtaget,   understøtter  

argumentet   om,   at   billedoptagelser   er   fremførelser   og   ikke   visninger,   hvorfor   §   20   om  

konsumering   af   visningsretten   ikke   synes   relevant   i   forhold   til   §   67.   Bestemmelsens   stk.   3  

indeholder   regler   om   kabelviderespredning,   hvorfor   den   ikke   gør   sig   gældende   i   producent-  

og   distributørforholdet,   når   det   kommer   til   streamingtjenester.   Selve   bestemmelsen,   §   67  

giver   dermed   en   øget   beskyttelse   til   producenten,   da   beskyttelsen   bliver   selvstændig   og  

udspecificeres   i   forhold   til   efterligning   og   eneretten   til   tilgængeliggørelse   for   almenheden,  

samt   at   specifikke   tidligere   bestemmelser   fremhæves   også   at   gælde   for   billedoptagelser,  

hvilket   gør   producentens   rettigheder   endnu   klarere   overfor   distributøren.   

  

§   76   og   §   83   Straf   og   Erstatning   og   godtgørelse   

Bestemmerne   vedr.   §   76   og   §   83   henhører   under   lovens   kapitel   syv,   der   omhandler  

retshåndhævelse.   Bestemmelsen   i   §   76   omhandler   straf   og   i   stk.   1.   fremhæves   bestemte  

paragraffer,   hvor   en   overtrædelse   udført   forsætligt   eller   groft   uagtsomt   straffes   med   bøde.   

Under   de   nævnte   paragraffer,   gør   to   af   dem   sig   gældende,   når   det   kommer   til   producent-   og  

distributørforholdet.   Herunder   hører   en   overtrædelse   af   §   2   angående   eneretten   til  

eksemplarfremstilling   og   §   67   angående   fremstillere   af   billedoptagelser,   hvorfor   en  

overtrædelse   af   disse,   straffes   med   bøde.   I   bestemmelsens   stk.   2   indgår   §   2   og   §   67   igen,  

hvor   straffen   udvides   til   fængsel   i   op   til   1,5   år,   ved   overtrædelse   under   forsæt   og   skærpede  

omstændigheder,   hvor   værket   enten   gengives   eller   spredes   til   almenheden.   I   2.   Punktum  

udspecificeres   det,   hvad   der   menes   med    skærpede   omstændigheder .   Det   anes,   at   der  

foreligger   skærpede   omstændigheder,   hvis   overtrædelserne   sker   i   forbindelse   med   erhverv,  

hvis   der   er   tale   om   et   betydeligt   antal   eksemplarer,   der   spredes   til   almenheden   og   til   slut,  

hvis   værker   gengives   sådan   at   almenheden   har   adgang   til   dem   on   demand   (i   bestemmelsen:  

at   almenheden   får   adgang   til   dem   på   et   individuelt   valgt   sted   og   tidspunkt ),   jf.   §   2,   stk.   4,   nr.  
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1,   2.   led.   Der   kan   altså   være   tale   om   skærpede   omstændigheder   ved   en   forsætlig   eller   en  

groft   uagtsom   overtrædelse   af   reglerne   fra   distributørens   side.   

 

Bestemmelsen   i   §   76   kan   forlænges   med   bestemmelsen   i   §   83,   der   fastlægger,   hvilken  

erstatning   og   godtgørelse   producenten   har   ret   til,   hvis   distributøren   groft   uagtsomt   eller  

forsætligt   har   overtrådt   for   eksempel   §   76.   I   det   tilfælde,   skal   distributøren   betale  

producenten   et    rimeligt   vederlag   for   udnyttelsen    og    erstatning   til   den     forurettede     for   den  

yderligere   skade   som   overtrædelsen   har   medført.    Stk.   2   tilføjer,   at   der   ved  

erstatningsudmålingen   skal    tages   hensyn   til   blandt   andet   den   forurettedes   tabte   fortjeneste  

og   krænkerens   uberettigede   fortjeneste .   Til   slut   tilføjer   stk.   3,   at   der   i   tilfælde,   hvor   der   skal  

betales   et   vederlag   for   udnyttelsen,   også   kan   blive   tale   om   en   godtgørelse   for  

ikke-økonomisk   skade.   Ved   ikke-økonomisk   skade   henføres   for   eksempel   krænkelser   af  

rettighedshavers   droit   moral   rettigheder   jf.   §   3.   Både   straf   og   erstatning   ved   krænkelser   af  

producentens   rettigheder   kan   hurtigt   have   store   konsekvenser   for   distributøren.   Enhver  

omgåelse   af   reglerne   ved   grov   uagtsomhed   skal   derfor   tages   i   betragtning   fra   distributørens  

side   og   resultatet   af   dette   må   nødvendigvis   blive   at   producentens   rettigheder   er   klare   og  

stærke,   når   det   kommer   til   forhandlingen   af   brug   af   hans   værker.   

 

I   ophavsretten   nyder   producenten   en   bred   beskyttelse   gennem   de   grundlæggende  

rettigheder,   jf.   OPHL   §§   1   -   3.   Derefter   gør   en   rækker   undtagelser   og   udspcificeringer  

gældende.   Der   er   både   tale   om   undtagelser,   der   falder   til   distributørens   fordel   og  

producentens   fordel.   Ovenstående   er   dermed   den   lovfæstede   ret,   som   producent   og  

rettighedshaver   må   have   in   mente,   når   de   indgår   licensaftaler.   

 

 

Konkurrenceret  
 

Konkurrencereglerne   i   Danmark   er   reguleret   ved   Konkurrenceloven,   som   i   store   træk   er  

tilpasset   de   EU-retlige   konkurrenceregler.   De   aftaler,   der   indgås   mellem   udenlandske  

producenter   og   danske   distributører   kan   have   en   effekt   på   samhandlen   mellem   landene   i  

EU.   Navnlig,   hvis   der   er   tale   om   territorial   opdeling,   vil   en   aftale   have   en   effekt   på   flere  

medlemsstater   end   den   givne.   Dette   påvises   ved   den   senere   analyse   på   en   EU-dom,   der   er  

afsagt   på   området.   Derudover   gælder   også   et   princip   om   EU-konform   fortolkning,   hvorfor   det  

synes   nærliggende   at   analysere   efter   de   EU-retlige   regler   på   området,   frem   for   de   danske.  

De   EU-retlige   konkurrenceregler   er   at   finde   i   Traktaten   om   Den   Europæiske   Unions  
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Funktionsmåde   (herefter   TEUF)   afsnit   syv,   der   vedrører   de   fælles   regler   om   konkurrence,  

fiskale   spørgsmål   og   indbyrdes   tilnærmelse   af   lovgivningerne.   

 

Den   relevante   EU-retlige   artikel   er   art.   101   om   konkurrencebegrænsende   aftaler,   hvorfor   det  

er   den,   der   i   det   følgende   vil   blive   præsenteret   i   relation   til   forhandlingerne   mellem  

rettighedshaveren   (producenten)   og   distributøren   (streamingtjenesten),   når   rettigheder   af  

audiovisuelt   indhold   udliciteres.   Da   der   er   tale   om   aktører   på   forskellige   niveauer   i  

værdikæden   og   ikke   to   konkurrerende   parter,   er   der   tale   om   vertikale   aftaleforhold.  

Aftaleforholdet   er   vigtigt   at   fastslå   i   forhold   til   konkurrencereglerne,   da   horisontale  

aftaleforhold,   typisk   vil   være   underlagt   strengere   vurderinger   i   forhold   til   for   eksempel  

karteldannelse,   hvorimod   vertikale   aftaleforhold   ofte   ses   værende   en   større   gråzone   ved   de  

konkurrencemæssige   vurderinger.   Derudover   er   der   også   en   klar   forskel   på   de  

gruppefritagelsesforordninger,   der   gælder   på   området,   hvis   der   er   tale   om   vertikale   aftaler,  

frem   for   horisontale   aftaler.   Da   det   ikke   er   en   bestemt   case   eller   et   bestemt   forhold,   der  

analyseres   i   relation   til   artiklen   men   et   magtforhold,   der   er   på   markedet   mellem   parterne,   når  

producenter   og   distributører   udlicitere   audiovisuelt   indhold,   er   det   i   det   følgende   nødvendigt  

at   antage   hvilke   former   for   aftaler   der   laves   mellem   parterne.   Her   vil   den   største   fokus   ligge  

på   den   territoriale   opdeling   ved   udliciteringen,   da   denne   er   af   stor   økonomisk   betydning   for  

parterne   grundet   de   ophavsretlige   regler   til   de   film   de   forhandler   om.   Hvorvidt   den   territoriale  

opdeling   står   klart   og   tydeligt   i   parternes   aftale   er   for   formålet   med   analysen   underordnet,   så  

længe   aftalen   på   den   ene   eller   den   anden   måde   har   samme   effekt,   som   hvis   det   var   påført  

aftalen   klart   og   tydeligt.   I   art.   101   stk.   1   fremgår   en   ikke-udtømmende   liste   af   eksempler   på  

forbudte   aftaler.   For   overskuelighedens   skyld,   vil   det   kun   være   det   ene   relevante   eksempel  

fra   listen   der   fremgår.   Derudover   er   det   grundet   art.   101   fyldige   længde,   ydermere   for  

overskuelighedens   skyld   valgt   at   dele   analysen   op   efter   artiklens   stykker.   

Artikel   101,   stk.   1   

 

Alle   aftaler   mellem   virksomheder,   alle   vedtagelser   mellem   sammenslutninger   af  

virksomheder   og   alle   former   for   samordnet   praksis,   der   kan   påvirke   handelen   mellem  

medlemsstater,   og   som   har   til   formål   eller   til   følge   at   hindre,   begrænse   eller   fordreje,  

konkurrencen   inden   for   det   indre   marked,   er   uforenelige   med   det   indre   marked   og   er   forbudt,  

navnlig   sådanne,   som   består   i:   

(...)   

c)   Opdeling   af   markeder   eller   forsyningskilder   
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I   ovenstående   artikel   gælder   forskellige   betingelser,   der   skal   være   opfyldt   før,   der   er   tale   om  

konkurrencebegrænsende   aftaler,   der   er   uforenelige   med   konkurrenceretten.   Der   er   i  

ovenstående   forbudsbestemmelse   tale   om   i   alt   tre   betingelser   som   følger,   der   er   som   følger:   

For,   at   der   er   tale   om   en   konkurrencebegrænsende   aftale,   der   er   uforenelig   med  

konkurrenceretten,   skal   der   være   tale   om:   

 

1. En    aftale   mellem   virksomheder   eller   vedtagelser   mellem   sammenslutninger   af  

virksomheder   eller   samordnet   praksis,  

2. Der   kan   påvirke   handelen   mellem   medlemsstater,   og   som   

3. Har   til   formål   eller   til   følge,   at   hindre,   begrænse   eller   fordreje   konkurrencen  

 

 

1.   Betingelse  

Den   første   sondring   der   skal   laves,   er   hvornår   der   foreligger   en   aftale   mellem   parterne.  

Aftalebegrebet   i   artiklen   skal   forstås   bredt,   da   det   er   nok   at   parterne   udtrykker   en   fælles   vilje,  

for   at   der   er   tale   om   en   aftale,   jf.   EU-Domstolens   dom   41/69   ACP   Chemifarma   vs.  

Kommissionen   pr.   112.   I   forhold   til   producenten   og   distributøren,   vil   der   formentlig   i   praksis  96

være   tale   om   klare   nedskrevne   aftaler   mellem   parterne.   Formodningen   må   understøttes   af,  

at   der   ikke   er   tale   om   forsøg   på   karteldannelse   i   deres   vertikale   aftaleforhold,   da   det   er   i  

producentens   interesse   at   udlicitere   hans   produkt   og   distributørens   interesse   at   benytte   sig  

af   det.   Spørgsmålet   bliver   nærmere,   hvornår   selve   de   aftaler,   der   laves,   er   uforenelige   med  

konkurrenceretten.   Det   må   dermed   formodes,   at   der   i   de   fleste   henseende   på   afhandlingens  

område,   vil   være   tale   om   aftaler   der   opfylder   artiklens   første   kriterie.   Når   dette   er   slået   fast,  

er   det   ikke   nødvendigt   at   gå   længere   for   at   sondre   mellem,   hvorvidt   der   er   tale   om    aftaler,  

vedtagelser    eller   samordnet   praksis.  

 

Det   næste   der   skal   overvejes   i   1.   betingelse,   er   hvorvidt   der   er   tale   om   en   aftale   mellem  

virksomheder    eller    sammenslutning   af   virksomheder .   Virksomhedsbegrebet   er   fastsat   efter  

EU-rettens   retspraksis   på   konkurrenceområdet   og   jf.   Domstolens   dom   C-280/06   pr.   38,  

omfatter   begrebet   ‘’virksomhed’’    enhver   enhed   som   udøver   økonomisk   virksomhed,   uanset  

denne   enheds   retlige   status   og   dens   finansieringsmåde .   Da   både   producenten   og  97

96  Dom   41/69,   ECLI:EU:C:1970:71,   ACP   Chemifarma   omhandler   seks   virksomheder   der   opdelte  
markedet   mellem   sig   ved   såkaldte    gentlemen’s   agreements ,   der   ansås   for   at   være   udtryk   for  
virksomhedernes   fælles   vilje   og   dermed   en   aftale   mellem   dem,   der   i   sidste   ende   vurderedes   som   en  
ulovlig   karteldannelse.  
97  Dom   C-280/06,   ECLI:EU:C:2007:775,   ETI   m.fl.   er   et   præjudicielt   spørgsmål   stillet   af   Consiglio   di  
Stato   (Italien)   i   en   sag   hvor   to   virksomheder   aftale   salgsprisen   på   cigaretter.   Der   var   tale   om   et  
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distributøren   udøver   økonomisk   virksomhed   (og   i   øvrigt   er   private   virksomheder),   må   det  

konstateres   at   disse   må   betragtes   som    virksomheder    i   konkurrencerettens   forstand,   hvorfor  

også   dette   kriterium   er   opfyldt.   Til   slut   skal   der   være   tale   om   aftaler    mellem    virksomheder,  

hvorfor   for   eksempel   koncernaftaler   i   en   virksomhed   eller   aftaler   mellem   moderselskab   og  

dets   datterselskab   ikke   er   omfattet   af   artiklen.   I   forhold   til   afhandlingen   vil   der   altid   være   tale  

om   aftaler    mellem    virksomheder   (producent   og   distributør),   da   der   ellers   ikke   vil   være   behov  

for   udlicitering   af   filmværker,   hvis   producenten   selv   agerer   distributør.   Det   første   kriterie   af  

vurderingen   må   herefter   som   hovedregel   anses   som   opfyldt.   

 

2.   Betingelse  

Den   anden   sondring   der   skal   laves,   er   hvorvidt   der   er   tale   om   forhold   der   påvirker   handelen  

mellem   medlemsstaterne.   Bestemmelsen   sikrer,   at   aftaler   og   tvister,   der   er   rent   nationalt  

anliggende   falder   udenfor   artiklens   anvendelsesområde.   Betingelsen   hører   også   sammen  

med   EU’s   målsætning   om   et   velfungerende   indre   marked,   hvor   det   i   TEUF   art.   26   stk.   1   er  

fremhævet   at   Unionen   opretter   det   indre   marked   og   i   stk.   2   at   dette   skal   bestå   af    et   område  

uden   indre   grænser   med   fri   bevægelighed   for   varer,   personer,   tjenesteydelser   og   kapital    (...).  

Dermed   vil   et   rent   nationalt   anliggende,   der   ikke   påvirker   handelen   mellem  

medlemsstaterne,   ligge   udenfor   dette   formål   om   skabelsen   af   det   indre   marked.   

 

Selve   påvirkningen   af   samhandelen   mellem   medlemsstater   skal   ses   ud   fra   flere   faktorer,   der  

enten   hver   for   sig,   eller   tilsammen    kan    udgøre   en   påvirkning.   Da   ordet   ‘’kan’’   indgår   i   artiklen,  

er   der   dermed   ikke   et   krav   om,   at   aftalen   faktisk   gør   det,   men   den   blotte   mulighed   kan   være  

nok   til   at   aftalen   ikke   er   forenelig   med   konkurrenceretten.   I   dommen   Société   Technique  

Miniére   besvarede   domstolen   en   række   præjudicielle   spørgsmål   med   et   svar,   der   også  98

omhandlede    påvirkning   af   samhandelen .   Domstolens   svar   var,   at   en   aftale   var   egnet   til   at  

påvirke   handlen   mellem   medlemsstater   hvis   den:   

 

På   grundlag   af   objektive,   retlige   eller   faktiske   omstændigheder   gør   det   muligt   med  

tilstrækkelig   sandsynlighed   at   forudsige,   at   den,   direkte   eller   indirekte,   faktisk   eller   muligvis,  

nationalt   anliggende,   hvor   den   italienske   domstol   forelagde   Domstolen   spørgsmål   om   hvorvidt   den  
kunne   sanktionere   en   virksomhed   for   den   konkurrenceretlige   overtrædelse,   der   havde   overtaget   de  
økonomiske   aktiviteter   fra   en   tidligere   virksomhed,   der   havde   påbegyndt   de   konkurrenceretlige  
overtrædelser.   Spørgsmålet   blev   i   sagen   besvaret   bekræftende.   
98  Dom   C-56/65,   ECLI:EU:C:1966:38,   Société   Technique   Miniére.   Afgørelsen   er   et   præjudicielt  
spørgsmål   stillet   af   Cour   d’Appel   Paris,   vedrørende   hvorvidt   en   indrømmelse   af   eneret   til   forhandling  
under   bestemte   forudsætninger   var   forenelig   med   art.   101,   samt   om   et   eventuelt   forbud   ville   gælde   for  
hele   aftalen,   eller   kun   de   dele   der   udgjorde   uforeneligheden.   Domstolens   svar   var   at   eneret   til  
forhandling   under   visse   omstændigheder   godt   kan   være   uforeneligt   med   konkurrenceretten,   samt   at  
det   blot   er   de   dele   af   aftalen   der   er   uforenelige,   der   erklæres   ugyldige,   jf.   Art.   101,   stk.   2.   
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kan   øve   en   sådan   indflydelse   på   samhandelen   mellem   medlemsstater,   at   det   med   rimelighed  

kan   befrygtes,   at   den   kan   hindre   virkeliggørelsen   af   et   enhedsmarked   mellem  

medlemsstaterne .  

 

Praksis   viser   dermed   at   begrebet    samhandelspåvirkning    er   et   begreb,   der   spænder   bredt.  

Den   brede   fortolkning   fra   praksis   har   muligvis   også   været   baggrunden   for,   at   Kommissionen   i  

2004   udgav   en   meddelelse   omkring   fortolkningen   af   begrebet.   I   meddelelsen   præsenteres  99

blandt   andet   NAAT-reglen   (no   apprecciable   affectation   of   trade),   der   kan   bruges   til   at  

vurdere,   hvornår   aftaler   ikke   siges   at   påvirke   samhandelen   mærkbart.   Meddelelsen  

omhandler   alene   mærkbarheden   af   samhandelspåvirkningen   og   tager   således   ikke   stilling   til,  

påvirkningen   på   selve   konkurrencen,   jf.   meddelelsens   punkt   4.   I   meddelelsen   er   tre  

elementer   i   pkt.   18   fremhævet,   der   skal   vurderes:   

 

1)   Handelen   mellem   medlemsstater,   

2)   ‘’Kan   påvirke’’   og   

3)   Mærkbarhed  

 

Handelen   omfatter   tilfælde,   hvor   konkurrencestrukturen   på   markedet   påvirkes,   for   eksempel  

ved   at   eliminere,   eller   true   med   at   eliminere,   en   konkurrent   på   markedet   indenfor   EU.  

Handelen   mellem   medlemsstater   skal   forstås   som,   at   der   skal   være   en    påvirkning   af   af   den  

grænseoverskridende   økonomiske   aktivitet   mellem   mindst   to   medlemsstater ,   hvor   også   dele  

af   medlemsstater   er   omfattet,   jf.   pkt.   21.   ‘’Kan   påvirke’’   elementet   indeholder   kriterier   der,   jf.  

meddelelsen   også   henviser   til   Société   Technique   Miniére   dommen,   hvor   følgende   elementer  

vurderes   i   forhold   til   kriteriet:   

 

a)    Tilstrækkelig   sandsynlighed   på   grund   af   objektive,   retlige   eller   faktiske  

forhold,   

b)    indflydelse   på   ‘’samhandlen   mellem   medlemsstater’’,   

c)   ‘’ direkte   eller   indirekte,   aktuel   eller   potentiel’’   indflydelse   på   samhandelen.   

 

Litra   a)   beskriver   hvordan   objektive,   retlige   og   faktiske   forhold   er   nok   til   at   opfylde   kriteriet.  

Det   vil   sige   at   det   ikke   er   et   krav   til   en   subjektiv   intention   fra   parternes   side,   om   at   påvirke  

samhandelen.   Det   er   nok   hvis   det   blot   på   baggrund   af   retlige   eller   faktiske   forhold    kan  

99  Kommissionens   meddelelse:   Retningslinjer   vedrørende   begrebet   påvirkning   af   handelen   i   traktatens  
artikel   81   og   82   (2004/C    101/07),   udgivet   27/4/2004  
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påvirke   samhandelen.   Litra   b)   beskriver   hvordan   kriteriet   er   neutralt   og   at   et   fald,   såvel   som  

en   stigning,   i   samhandelen,   kan   være   en   påvirkning   der   opfylder   kriteriet.   Så   længe   der   er   en  

udvikling   i   markedet   grundet   aftalen   eller   adfærden,   er   der   tale   om   en   indflydelse   på  

samhandelen   mellem   medlemsstater.   Litra   c)   beskriver   hvordan   en   direkte   såvel   som   en  

indirekte   indflydelse   medtages   i   vurderingen.   Der   er   tale   om   direkte   indflydelse   når   selve   det  

produkt   der   er   genstand   for   aftalen   eller   adfærden,   har   indflydelse   på   samhandelen.   Når  

indirekte   indflydelse   også   medtages,   fremhæver   det,   at   for   eksempel   også   komponenter   til  

det   færdige   produkt   omfattes   af   kriteriet.   En   aktuel   indflydelse   er,   når   en   aftale   aktualiseres,  

og   den   har   en   effekt   på   samhandlen.   En   potentiel   indflydelse   på   samhandlen   er   imidlertid  

også   nok   til   at   opfylde   kriteriet.   Ved   den   potentielle   indflydelse,   skal   der   dog   være   en  

tilstrækkelig   sammenhæng   og   tilstrækkelig   stor   sandsynlighed   for   at   selve   påvirkningen   sker,  

for   at   kriteriet   gør   sig   gældende.   

 

Det   andet   element   i   meddelelsens   pkt.   18   ‘’ kan   påvirke’’    er   således   fyldigt   og   indeholder   flere  

kriterier,   der   gør   at   mange   former   for   aftaler   falder   under   kriteriet.   Forholdene,   indflydelsen  

og   måden   spiller   alle   en   rolle   ved   vurderingen.   Det   sidste   element,   der   gør   sig   gældende   i  

meddelelsens   pkt.   18,   omhandler   3)   mærkbarhed.   Mærkbarheden   er   meddelelsens  

kvantitative   element,   der   sætter   klare   begrænsninger   for,   hvornår   en   aftale   er   af   en  

størrelsesorden,   der   kan   siges   at   påvirke   samhandelen,   jf.   art.   101.   Ved   vurderingen   af  

mærkbarheden   spiller   både   virksomhedernes   position   på   markedet   ind,   samt   deres  

størrelse,   i   relation   til   det   pågældende   produkt,   jf.   pkt.   44.   Tidligere   har   et   salg   på   5   %   af  

markedet   angående   import   og   eksport   været   nok   til   at   opfylde   mærkbarhedskriteriet,   jf.   pkt.  

46.   Det   anerkendes   dog,   at   det   er   svært   at   sætte   grænser   for   samtlige   typer   af   aftaler,  

hvorfor   et   kriterium   der   opsætter   nedre   grænser   for,   hvornår   der   normalt   ikke   vil   være   tale  

om   en   mærkbar   samhandelspåvirkning,   er   mere   medgørlig,   heraf   kommer   NAAT-reglen,   jf.  

pkt.   50.   Ifølge   NAAT-reglen,   vil   samhandelen   ikke   være   mærkbart   påvirket,   hvis   to  

kumulative   betingelser   er   opfyldt:   a)   hvis   parternes   markedsandele   for   det   pågældende  

produkt   ikke   overstiger   5   %   i   EU   og   b)   Ved   vertikale   aftaler   har   leverandøren   (distributøren)  

af   produktet   ikke   en   årlig   omsætning   der   overstiger   40   mio.   EUR.   

 

Det   er   yderligere   udspecificeret   at   for   licensaftalers   vedkommende,   beregnes   omsætningen  

som    summen   af   licenstagernes   samlede   omsætning   indenfor   de   produkter,   hvortil  

licensteknologien   anvendes,   og   licensgiverens   egen   omsætning   for   disse   produkter .  

Omsætningen   kan   godt   overstige   ovenstående   tærskelværdier,   hvor   vurderingen   stadig   er  

gældende,   men   max   med   10   %   på   to   sammenhængende   år.   Markedsandelen   i   pkt.   a)   kan  
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ligeledes   overstige   med   max   2   procentpoint,   jf.   pkt.   52.   I   forhold   til   pkt.   a)   vedr.  

markedsandelstærsklen   skal   det   relevante   produktmarked   og   det   relevante   geografiske  

marked   defineres,   jf.   pkt.   55.   Dermed   sætter   mærkbarhedselementet   i   pkt.   18   nogle  

kvantitative   kriterier   op,   der   udgør   sidste   led   af   Kommissionens   NAAT-regel.   Hvis  

virksomhederne   ikke   opfylder   de   givne   kriterier,   er   der   ikke   en   formodning   for,   at   der   er   tale  

om   en   mærkbar   påvirkning   af   samhandelen,   og   dermed   kan   der   være   tale   om   en   aftale,   der  

ikke   påvirker   handelen   i   en   sådan   grad,   at   EU-reglerne   skal   bruges   til   vurderingen   af   den  

konkurrencemæssige   uforenelighed.   

 

I   forlængelse   af   ovenstående   kriterier,   fremhæver   Kommissionen   i   meddelelsen,   visse  

hyppigt   forekommende   aftaler,   og   hvordan   principperne   bruges   på   dem.   Som   eksempel   er  

givet,   at   vertikale   aftaler,   der   kun   vedrører   en   enkelt   medlemsstat   og   produkter,   der   kan  

handles   over   grænserne   i   EU,   godt   kan   udgøre   en   samhandelspåvirkning   også   selvom,   der  

ikke   er   tale   om   direkte   handelshindringer,   jf.   pkt.   88.   Dermed   skal   producenten   og  

distributøren   være   opmærksomme   på,   at   selvom   deres   aftale   muligvis   kun   vedrører   en  

medlemsstat,   så   kan   deres   aftale   godt   påvirke   samhandelen   og   være   uforenelig   med   EU’s  

konkurrenceregler.   Aftaler   der   involverer   virksomheder   fra   tredjelande   kan   også   have  

samhandelspåvirkning.   Ved   aftaler   med   parter   der   har   hjemsted   i   tredjelande,   gælder  

samme   principper   omkring   en    aftale   eller   adfærd   direkte   eller   indirekte,   aktuelt   eller   potentielt  

skal   kunne   øve   indflydelse   på   samhandelen   mellem   medlemsstaterne ,   jf.   pkt.   100.   

 

I   den   samlede   vurdering   af   TEUF   art.   101   stk.   1   er   punktet   omkring   samhandelspåvirkning   et  

vigtigt   punkt,   da   det   afgør   om   aftalerne   skal   behandles   EU-retligt,   eller   om   der   er   tale   om   et  

rent   nationalt   anliggende.   Den   samlede   vurdering   skal   laves   på   hver   enkelt   aftale   og   kan  

være   forskellig   alt   efter   hvilken   type   aftale   der   er   tale   om.   Kommissionens   meddelelse   om  

samhandelspåvirkning   opsætter   nogle   vigtige   kriterier   for,   hvornår   der   er   tale   om   aftaler,   der  

ikke   påvirker   samhandelen   nok   til,   at   EU-retten   skal   inddrages.   Især   NAAT-reglen   fra  

mærkbarhedskriteriet   er   nyttig   for   producenten   og   distributøren,   når   de   skal   vurdere   deres  

aftaler   i   forhold   til   konkurrenceretten.   Selvom   det   er   svært   for   parterne   at   beregne  

omsætningen   af   en   film   der   udliciteres,   kan   de   have   nogle   idéer   om,   hvilken   størrelsesorden  

aftalen   bevæger   sig   indenfor   og   har   dermed   nogle   retningslinjer   at   gå   efter,   når   det   kommer  

til   vurderingen.   Hvis   parterne   vurdere   at   deres   aftale   ikke   falder   under   art.   101,   vil   det   være  

den   danske   Konkurrencelov   der   gælder,   der   i   øvrigt   svarer   til   art.   101,   hvorfor   selve   aftalen  

stadig   skal   vurderes   i   forhold   til   om   den   er   konkurrencebegrænsende   og   i   strid   med   loven.  

Parterne   skal   dog   stadig   være   opmærksomme   på,   at   selvom   de   umiddelbart   ikke   selv   mener  
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at   aftalen   falder   under   art.   101,   er   det   op   til   Kommissionen   at   vurdere   og   da   de   laver   en  

individuel   vurdering   af   hver   sag,   kan   parterne   aldrig   være   helt   sikre   på,   at   sagen   ikke   ender  

hos   Kommissionen   under   deres   konkurrencemyndighed.   

 

3.   Betingelse  

Den   tredje   sondring   der   skal   laves,   er   hvorvidt   aftalen   på   nogen   måde   hindrer,   begrænser  

konkurrencen   og   hvorvidt   det   har   været   formålet   med   aftalen,   eller   om   det   er   en   følge   af  

aftalen.   I   følge   praksis   i   Société   Technique   Miniére   dommen   skal   det   først   vurderes   om  100

aftalen   har   konkurrencebegrænsningen   som   et   formål.   Hvis   ikke   det   findes   tilstrækkeligt  

påvist   at   dette   var   tilfældet,   skal   følgerne   dernæst   vurderes,   jf.   pr.   8.   Der   er   således   tale   om  

alternative   betingelser,   hvilket   ligger   i   ordet    eller.   

 

Som   hovedregel   er   aftaler   der   af   sin   natur   har   til   formål   at   begrænse   konkurrencen,   altid  

forbudt   og   uforenelige   med   art.   101,   såfremt   der   er   samhandelspåvirkning.   Formålet   skal   i   så  

fald    følge   direkte   af   alle   eller   en   del   af   eneforhandlingsaftalens   bestemmelser,    jf.   Société  

Technique   Miniére   i   Domstolens   svar   på   det   præjudicielle   spørgsmål   nr.   3.   Hvis   det   ikke   er  101

tilfældet,   at   det   konkurrencebegrænsende   formål   står   klart,   skal   det   undersøges   om   der   er  

en   konkurrencebegrænsende   følge   af   aftalen.   Kommissionen   har   i   forbindelse   med   denne  

vurdering,   udgivet   en   anden   meddelelse   om   aftaler   af   ringe   betydning,   også   kaldet  

bagatelmeddelelsen.   Der   gælder   således   også   et   mærkbarhedskrav   i   til    formål   eller   følge  102

vurderingen,   det   skal   dog   ikke   forveksles   med   mærkbarhedskravet   i   tidligere   nævnte  

meddelelse   vedrørende   påvirkning   af   samhandelen.   

Mærkbarhedskriteriet   i   meddelelsen   er   opsat   med   samme   formål   som   det   tidligere   kriterie,   at  

udelukke   aftaler   der   er   af   ringe   betydning   for   konkurrencen   på   markedet,   sådan   at   de   mindre  

betydelige   bliver   behandlet   rent   nationalt.   Meddelelsen   omfatter   ikke   de   aftaler   der   har   til  

formål   at   begrænse   konkurrencen,   da   disse   altid   er   i   strid   med   art.   101,   stk.   1,   jf.  

meddelelsens   pkt.   2.   I   meddelelsen   gælder   det   for   vertikale   aftaler,   at   parter   der   ikke   har   en  

individuel   markedsandel   på   over   15   %   på   det   relevante   marked   som   aftalen   omhandler,   ikke  

mærkbart   begrænser   konkurrencen,   jf.   pkt.   8,   b).   Dog   sænkes   værdierne   til   5   %,   hvis   der   er  

tale   om   et   marked,   hvor   der   eksisterer   et   netværk   af   aftaler   vedr.   salg,   der   er   indgået   mellem  

forskellige   leverandører   eller   distributører,   der   afgrænser   markedet,   jf.   pkt.   10.   Punktet  

100  Société   Technique   Miniére,   Sag   C-56/65,   ECLI:EU:C:1966:38.   Se   tidligere   fordnote   for  
domsreferat.  
101  Ibid.  
102  Meddelelse   fra   kommissionen:   Meddelelse   om   aftaler   af   ringe   betydning,   der   ikke   indebærer   en  
mærkbar   begrænsning   af   konkurrencen   i   henhold   til   artikel   101,   stk.   1,   i   Traktaten   om   Den  
Europæiske   Unions   funktionsmåde   (bagatelmeddelelsen).   (2014/C   291/01).   Udgivet   30.08.2014  
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formulerer   også   denne   tilstand   som    kumulativ   markedsafskærmning   som   følge   af   parallelle  

netværk   af   aftaler   med   lignende   virkninger   på   markedet .   I   forhold   til   filmbranchen   må   denne  

betingelse   formodes   at   være   gældende,   da   markedet   netop   er   bygget   op   omkring   eksklusiv  

aftaler,   så   producenten   får   mest   muligt   ud   af   sit   produkt.   Aftalerne   har   en   selvforstærkende  

virkning   der   ligger   i   en   markedsafskærmning,   da   det   ofte   er   svært   for   en   distributør   at  

forhandle   sig   til   en   licens,   der   allerede   er   givet   til   en   anden   distributør   i   området.   Dermed   er  

der   tale   om   at   producenten   og   distributøren   ikke   skal   have   en   markedsandel   på   over   5   %,  

hvis   deres   aftaler   ikke   skal   overstige   bagatelgrænsen   og   have   en   mærkbar   effekt   på  

konkurrencen,   jf.   art.   101,   stk.   1.   For   at   kunne   beregne   markedsandelene,   skal   det   relevante  

marked   afgrænses   efter   henholdsvis   Det   relevante   produktmarked   og   det   relevante  

geografiske   marked.   Denne   markedsafgrænsning   har   Kommissionen   også   lavet   en  

meddelelse   omkring .   Meddelelsen   inddrages   ikke   yderligere,   da   formålet   med   at   lave   en  103

markedsafgrænsning   opnås   bedst,   når   der   er   tale   om   en   aktuel   sag   der   kan   beregnes   på.  

Generelt   foretages   afgrænsningen   af   det   relevante   marked   på   værdibaserede   salgsdata  

eller   indkøbsdata,   jf.   meddelelsen   om   aftaler   af   ringe   betydning   pkt.   12.    I   forhold   til,   hvornår  

en   aftale   har   til   formål   eller   til   følge   at   hindre,   begrænse   eller   fordreje   konkurrencen,   er   der  

ligesom   ved   2.   betingelse   tale   om   en   individuel   vurdering   af   hver   aftale,   hvor   der   findes  

nedre   grænser   for,   hvilke   aftaler   der   medtages   for   deres   virkning   på   det   indre   marked.  

Generelt   kan   der   opstilles   en   formodning   for,   at   des   større   virksomheder   der   er   tale   om   på  

markedet,   des   større   er   sandsynligheden   for,   at   aftaler   der   ligger   i   en   gråzone   vil   falde   under  

EU’s   forbud   mod   konkurrencebegrænsende   aftaler.   

 

Hele   vurderingen   af   hvorvidt   en   aftale   falder   under   art.   101   stk.   1’s   indebærer   således   flere  

sondringer   og   undersøgelser   af   markedet.   Til   slut   i   stk.   1   nævnes   fem   eksempler   på   aftaler  

der   navnlig   er   konkurrencebegrænsende   og   falder   under   artiklens   anvendelsesområde.  

Aftaler   mellem   producenten   og   distributøren   kan   teknisk   set   godt   falde   under   samtlige   af   de   i  

litra   a)   -   e)   nævnte   eksempler,   men   når   afhandlingen   ikke   tager   udgangspunkt   i   en   bestemt  

aftale,   ses   der   alene   på   den   litra   der   virker   mest   nærliggende   for   parterne   på   markedet,  

nemlig   litra   c).   Det   bemærkes   at   listen   ikke   er   udtømmende,   i   og   med   at   det   i   artiklen   er  

påført   at   der   er   tale   om   aftaler   der    navnlig    består   af   de   oplistede   elementer.   

 

Litra   c)   i   stk.   1   tilsiger   at   en   konkurrencebegrænsende   aftale   er   forbudt,   hvis   den   navnlig  

består   i    opdeling   af   markeder   eller   forsyningskilder .   Horisontale   aftaler   hvor   to   virksomheder  

103  Meddelelse   fra   kommissionen:   Meddelelse   om   afgrænsning   af   det   relevante   marked   i   forbindelse  
med   fællesskabets   konkurrenceret.   (97/C   372/03).   Udgivet   9.12.97  
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aftaler   at   opdele   markedet   geografisk   anses   som   en    hardcore    konkurrencebegrænsning  104

og   er   uforenelige   med   art.   101.   Vertikale   aftaler   ses   derimod   ikke   på   lige   så   strengt,   hvorfor  

vurderingen   af,   om   en   opdeling   af   et   geografisk   marked   mellem   producenten   og  

distributøren,   skal   undersøges   yderligere.   Umiddelbart   vil   en   opdeling   af   markedet   være  

uforenelig   med   artiklen,   men   da   der   ikke   er   tale   om   en   hardcore   begrænsning,   er   det  

relevant   at   undersøge   om   aftaler   af   den   givne   art   enten   kan   undtages   i   stk.   3,   eller   ved  

gruppefritagelsesforordningen   for   vertikale   aftaler.   

 

Artikel   101,   stk.   2   

 

De   aftaler   eller   vedtagelser,   som   er   forbudt   i   medfør   af   denne   artikel,   har   ingen   retsvirkning  

 

Stk.   2   fratager   aftalerne   deres   retsvirkning,   hvis   de   falder   under   forbuddet   i   stk.   1   og   ikke   kan  

undtages   i   stk.   3,   eller   ved   en   af   gruppefritagelsesforordningerne.   Aftalen   vil   således   være  

ugyldig.   Hvis   aftalen   indeholder   flere   komponenter,   vil   det   kun   være   de   dele   af   aftalen,   der   er  

uforenelige   med   artiklen,   der   erklæres   ugyldige,   jf.   praksis   i   Société   Technique   Miniéré   i  105

Domstolens   svar   på   spm.   2.   Det   er   ikke   udspecificeret   hvilke   konsekvenser   ugyldigheden  

helt   præcist   skal   have,   men   praksis   fra   Société   Technique   Miniéré   viser,   at   det   er   op   til   den  

nationale   myndighed   at   beslutte   hvilken   virkning   ugyldigheden   skal   have   på   de   øvrige   dele   af  

aftalen.   

Når   producenten   og   distributøren   forhandler   licensaftaler   om   film,   bør   de   være  

opmærksomme   på   rækkevidden   af   art.   101,   samt   konsekvenserne   ved   en   mulig   ugyldighed  

af   de   dele   af   aftalen   der   er   konkurrencebegrænsende,   jf.   stk.   2.   Det   kan   dog   ofte   være   svært  

for   parterne,   især   i   vertikale   forhold,   at   bedømme   hvorvidt   deres   aftale   falder   under   artiklen  

og   da   stk.   1   indebærer   en   dybdegående   analyse   af   aftalen,   kan   det   ofte   være   en   fordel   for  

parterne   at   starte   i   undtagelserne.   

 

Art.   101,   stk.   3  

Bestemmelserne   i   stk.   1   kan   dog   erklæres   uanvendelige   på:   

- Enhver   aftale   eller   kategori   af   aftaler   

- Enhver   vedtagelse   eller   kategori   af   vedtagelser   indenfor  

sammenslutninger   af   virksomheder,   

104  Visse   konkurrencebegrænsende   aftaler   anses   som   værende   hardcore   begrænsninger   der   næsten  
altid   er   uforenelige   med   art.   101.   Disse   gennemgås   ved   gruppefritagelsesforordningen   for   vertikale  
aftaler   senere   i   afsnittet.   
105  Société   Technique   Miniére,   Sag   C-56/65,   ECLI:EU:C:1966:38.   Se   tidligere   fordnote   for  
domsreferat.  
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Og  

- Enhver   samordnet   praksis   eller   kategori   deraf  

 

Som   bidrager   til   at   forbedre   produktionen   eller   fordelingen   af   varerne   eller   til   at  

fremme   den   tekniske   eller   økonomiske   udvikling,   samtidig   med   at   de   sikrer  

forbrugerne   en   rimelig   andel   af   fordelen   herved,   og   uden   at   der:   

 

a) pålægges   de   pågældende   virksomheder   begrænsninger,   som   ikke   er  

nødvendige   for   at   nå   disse   mål  

b) gives   disse   virksomheder   mulighed   for   at   udelukke   konkurrencen   for  

en   væsentlig   del   af   de   pågældende   varer   

 

Stk.   3   i   TEUF   art.   101,   er   fritagelsesbestemmelsen.   Bestemmelsen   er   lige   så   bred   som   stk.  

1,   netop   fordi   at   den   skal   kunne   undtage   de   samme   typer   af   aftaler,   der   falder   under   stk.   1.  

Dermed   dækker   de   oplistede   elementer:   aftaler,   vedtagelser   og   samordnet   praksis,   over   det  

samme   som   stk.   1.   Baggrunden   for   at   der   også   er   påført   ‘’kategori   af   aftaler’’,   er   at  

gruppefritagelserne   skal   kunne   undtage   fra   stk.   1   også.   Der   findes   forskellige  

gruppefritagelsesforordninger,   som   Kommissionen   har   udstedt.   De   bliver   revurderet   løbende  

og   den   der   gør   sig   gældende   for   producent   og   distributør   forholdet,   er  

gruppefritagelsesforordning   330/2010   om    anvendelse   af   art.   101   stk.   3   ,   i   traktaten   om   Den  

Europæiske   Unions   Funktionsmåde   på   kategorier   af   vertikale   aftaler   og   samordnet   praksis  

(gruppefritagelsesforordningen   for   vertikale   aftaler).   

 

Før   gruppefritagelsesforordningen   tages   i   betragtning,   betragtes   først   de   undtagelser   der  

fremgår   af   selve   stk.   3.    Der   er   i   alt   fire   betingelser,   der   skal   opfyldes,   for   at   en   aftale   kan  

fritages.   De   første   to   er   positive,   de   sidste   to   er   negative.   En   aftale   kan   fritages   hvis   den:   

 

1. forbedre   produktionen,   fordelingen   af   varerne   eller   fremmer   teknisk   eller  

økonomisk   udvikling,   

2. samtidig   med   ovenstående,   skal   den   sikrer   at   forbrugerne   får   en   rimelig   andel  

af   de   fordele   der   skabes   af   ovenstående   grunde,   og  

3. uden   at   virksomhederne   pålægges   uproportionale   begrænsninger,   og  106

106  Proportionalitetsprincippet   er   et   princip   fra   EU-retten,   der   siger   at   der   ikke   må   bruges   for  
vidtgående   midler   til   at   opnå   et   ønsket   formål.   Det   siger   altså   at   der   ikke   må   være   et   misforhold  
mellem   formålet   med   selve   handlingerne   og   de   midler   der   vælges   brugt   til   at   realisere   målet.   Hvis  
princippet   ikke   er   opfyldt,   kan   midlerne   siges   at   være   uproportionale.   
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4. uden   at   virksomhederne   får   mulighed   for   at   udelukke   konkurrencen   for   en  

væsentlig   del   af   varen  

 

Generelt   i   forhold   til   filmbranchen   og   de   aftaler   der   laves   mellem   producenten   og  

distributøren,   kan   følgende   formodes   at   gælde   for   deres   aftaler:   

1. Når   rettighederne   til   film   udliciteres,   forbedrer   det   ikke   produktionen   direkte.  

Producenten   får   muligvis   en   større   omsætning,   hvis   han   sælger   sine   licenser   dyrt,  

men   det   resulterer   ikke   nødvendigvis   i   en   bedre   produktion,   da   det   afhænger   af   hvad  

producenten   gør   ved   sin   fortjeneste.   Fordelingen   af   filmene   bliver   heller   ikke   bedre,  

da   der   som   regel   er   tale   om   eksklusivaftaler,   hvorfor   det   tværtimod   kan   argumenteres  

at   fordelingen   bliver   værre,   end   hvis   alle   havde   adgang   til   samme   film   og   salg   af  

disse.   Det   kan   heller   ikke   siges   at   aftalerne   fremmer   den   tekniske   eller   den  

økonomiske   udvikling.   Aftaler   som   disse   kunne   for   eksempel   hvis   en   producent   kun  

har   x   antal   varer   som   han   vælger   at   sælge   eksklusivt   til   den   samme   distributør,   fordi  

distributøren   til   gengæld   kan   give   producenten   bestemte   oplysninger   omkring  

forbrugernes   ønsker   ang.   produktet,   så   det   er   muligt   at   forbedre   den   teknologiske  

og/eller   den   økonomiske   udvikling.   Dette   er   ikke   tilfældet   ved   producentens  

udlicitering   af   filmrettigheder   til   distributørerne.   Selvom   distributøren   kan   give  

producenten   nyttige   oplysninger   omkring   forbrugernes   filmvaner,   vil   det   i   sidste   ende  

ikke   gavne   en   specifik   teknisk   eller   økonomiske   udvikling,   da   det   hverken   gør   filmene  

billigere   eller   nemmere   at   fremstille.  

2. Der   skabes   ikke   umiddelbart   fordele   som   nævnt   ovenfor.   Indirekte   vil   en   producent  

muligvis   kunne   argumentere   for   at   aftalerne   giver   ham   en   større   omsætning,   så   han  

kan   producere   flere   film   og   dermed   give   publikum   en   større   valgmulighed   når   det  

kommer   til   hvad   de   vil   se.   Spørgsmålet   om   valgmuligheder   til   forbrugerne   bliver   dog  

hurtigt   et   subjektivt   spørgsmål,   hvorfor   argumentet   falder   til   jorden.   Der   er   derfor   ikke  

mange   fordele   at   hente   for   forbrugerne.   

3. I   forhold   til   at   begrænsningerne   skal   være   proportionale,   skal   der   være   tale   om   at  

aftalen   opfylde   de   første   to   punkter.   Da   den   ikke   anses   at   gøre   det,   kan   det   ikke  

vurderes   hvorvidt   begrænsningerne   i   proportionale   eller   ej.   

4. Her   skal   markedet   tages   i   betragtning,   alt   fra   struktur,   antal   konkurrenter   og  

størrelsen   på   konkurrenterne   spiller   en   rolle   ved   vurderingen   om,   hvorvidt  

virksomhederne   pga.   Aftalen   bliver   givet   muligheden   for   at   udelukke   en   stor   del   af  

konkurrencen   for   den   pågældende   varer.   Medtager   man   substituerende   produkter   i  

overvejelsen,   bliver   det   hurtigt   et   spørgsmål   om,   hvordan   markedet   anskues.  
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Hvorvidt   én   film   er   en   substitut   for   en   anden   afhænger   af   hvem   man   spørger.   Skal  

der   blot   være   tale   om   film,   er   de   substitutter,   skal   der   være   tale   om   den   samme   film,  

vil   der   aldrig   være   tale   om   substitutter.   Ligesom   ved   pkt.   3,   kræver   pkt.   4   at   pkt.   1   -   2  

er   opfyldt,   førend   punktet   bliver   relevant.   Da   de   ikke   antages   værende   opfyldt,   vil  

dette   punkt   heller   ikke   være   det,   for   producentens   og   distributørens   aftaler.   

 

En   umiddelbar   løs   vurdering   af   de   aftaler   der   typisk   laves   mellem   producenten   og  

distributøren   viser,   at   hvis   en   aftale   falder   under   art.   101,   stk.   1,    tyder   det   ikke   på   at   denne  

kan   undtages   i   stk.   3.   En   korrekt   bedømmelse   kræver   følgelig   en   reel   aftale   at   undersøge,  

hvorfor   ovenstående   skal   læses   som   formodninger   for   sådan   som   det   generelt   forholder   sig   i  

branchen.   Parterne   skal   være   påpasselige   med   deres   aftaler,   for   ikke   at   ende   i   en  

konkurrencemæssig   sag   der   viser   sig   at   være   uforenelig   med   EU-retten.   I   forlængelse   af  

ovenstående   overvejelser,   kan   parterne   også   undersøge   hvorvidt   deres   aftale   kan   fritages  

via.   Gruppefritagelsesforordningen.   

 

 

Gruppefritagelsesforordningen   for   vertikale   aftaler  

Kommissionen   har   i   2010   udgivet   gruppefritagelsesforordningen   for   vertikale   aftaler ,   der   er  107

en   samling   af   bestemte   aftaler,   der   kan   gruppefritages   og   dermed   automatisk   opfylder  

betingelserne   i   art.   101,   stk.   3   og   derfor   er   undtaget   af   stk.   1.   Som   hovedregel   kan   hardcore  

konkurrencebegrænsende   aftaler   ikke   undtages   ved   forordningen,   jf.   Præamblens   pkt.   10.  

Disse   består   navnlig   af    mindste   og   faste   videresalgspriser   samt   visse   former   for  

områdebeskyttelse.    Selve   fritagelsen   der   sker   jf.   Art.   101,   stk.   3   er   hjemlet   i  

gruppefritagelsesforordningens   stk.   1.   Så   længe   der   ikke   er   tale   om   hardcore   begrænsninger  

mellem   parterne,   er   det   første   parterne   skal   være   opmærksomme   på,   om   deres   årlige  

omsætning   hver   overstiger   50   mio.   EUR.   Gør   den   det,   kan   de   heller   ikke   fritages,   jf.   art.   2,  

stk.   2.   Forbeholdet   kan   ses   i   sammenhæng   med   præamblens   nr.   8)   og   9),   hvor   det   også   er  

beskrevet   at   virksomhederne   ikke   må   have   en   markedsandel   på   over   30   %   for   den  

pågældende   vare,   hvis   de   skal   opfylde   gruppefritagelsesforordningen,   jf.   art.   3.   Baggrunden  

for   begrænsningerne   er,   at   hvis   der   er   tale   om   meget   store   virksomheder,   skal   aftalen  

vurderes   inden   den   blot   kan   fritages,   da   den   alt   andet   lige   vil   have   en   stor   effekt   på  

markedet.   

 

107  Gruppefritagelsesforordning:   Om   anvendelse   af   art.   101,   stk.   3   i   traktaten   om   Den   Europæiske  
Unions   Funktionsmåde   på   kategorier   af   vertikale   aftaler   og   samordnet   praksis.   (Nr.   330/2010).  
Udgivet   23.04.2010  
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I   forhold   til   markedsandelstærsklen   er   denne   retfærdiggjort   med   argumentet   om,   at  

konkurrencebegrænsende   aftaler,   der   forekommer   mellem   parter   der   sidder   på   mere   end   30  

%   af   markedet   (hver),   ikke   medfører   nok   fordele   ved   aftalen,   kontra   de   ulemper   den   må  

medføre,   ved   at   være   konkurrencebegrænsende.   Det   er   positivt   nævnt   i   art.   2   stk.   3   at  

fritagelsen   efter   stk.   1   også   gælder   aftaler   der   vedrører   overdragelse   af   intellektuelle  

ejendomsrettigheder,   så   længe   disse   ikke   er   hovedformålet   med   aftalen.   Intellektuelle  

ejendomsrettigheder   omfatter   også   ophavsrettigheder,   jf.   art.   1,   stk.   1,   litra   f).   

 

Selvom   selve   forhandlingen   angår   brugen   af   de   ophavsrettigheder   som   producenten   har,   så  

er   det   selve   filmen   der   er   genstand   for   aftalen,   hvorfor   aftalerne   i   forhold   til   artikel   2,   stk.   3  

medtages   i   forordningen.   Art.   4   i   forordningen   oplister   de   hardcore  

konkurrencebegrænsende   aftaler,   der   af   sin   natur,   ikke   kan   fritages   af   forordningen.   I   litra   b)  

er   det   anført,   at   hvis   det   er   formålet   med   aftalen,   at   begrænse   det   område   som   leverandøren  

må   sælge   til   (udover   hans   af   hans   fysisk   forretningssted),   kan   det   ikke   fritages,   jf.   art.   2,   med  

undtagelse   af,   hvis   der   er   tale   om   aktivt   salg   til   andre   distributøres   eksklusiv   områder.  108

Denne   begrænsning   af   forbuddet   suppleres   med   forklaringen   i   Kommissionens   retningslinjer  

for   vertikale   begrænsninger   pkt.   50),   hvor   der   står   at   herved   menes   at   forbud   mod   en  109

markedsopdeling   vha.   forbud   mod   passivt   salg   altid   vil   være   en   hardcore  

konkurrencebegrænsning,   der   ikke   kan   gruppefritages.   Det   er   altså   vigtigt   at   producenten   og  

distributøren   er   opmærksomme   på,   at   en   opdeling   af   markedet   ved   at   aftale   forbud   mod  

passivt   salg,   ikke   kan   fritages   fra   TEUF   art.   101,   stk.   1.   Hvis   parterne   er   i   tvivl   i   forhold   til  

markedsandelstærsklerne   eller   omsætningstærsklerne   i   gruppefritagelsesforordningens   art.  

3,   så   er   beregningerne   hertil   forklaret   i   art.   7   og   art.   8.   Måderne   hvorpå   tærskelværdierne  

beregnes   uddybes   ikke   yderligere   her,   da   de   forudsætter   en   konkret   aftale,   for   bedst   at   forstå  

deres   virke.   

 

Gældende   ret   indenfor   konkurrenceretten,   på   producentens   og   distributørens   aftaleforhold,  

når   rettigheder   af   audiovisuelt   indhold   udliciteres,   indebærer   en   del   grundige   overvejelser  

når   parterne   skal   sikre   sig   at   aftalen   er   forenelig   med   EU’s   konkurrenceret.   Den   eksklusive  

territoriale   licens   kan   ved   bestemte   aftaler   være   i   strid   med   konkurrenceretten,   hvilket   kan   få  

konsekvenser   for   begge   parter,   hvis   Kommissionen   vurderer   at   de   har   indgået  

konkurrencebegrænsende   aftaler,   i   strid   med   TEUF   art.   101.   For   at   finde   ud   af   om   en   aftale  

108  Aktivt   salg   involverer   salg   hvor   distributøren   opsøger   kunden   direkte,   for   eksempel   ved   personlig  
henvendelse,   reklamer   m.v.   Modsat   er   passivt   salg,   hvor   kunden   uopfordret   henvender   sig   til  
distributøren.   
109  Kommissionens   retningslinjer   for   vertikale   begrænsninger.   (2010/C   130/01).   Udgivet   19.05.2010.  
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er   konkurrencebegrænsende,   skal   alle   aspekter   af   art.   101   vurderes,   hvilket   indebærer   en  

markedsafgrænsning,   undersøgelse   af   virksomhedernes   omsætning   og   formålet   og   følgerne  

ved   aftalen.    EU’s   konkurrenceregler   er   omfattende   og   kan   have   en   stor   effekt   på  

aftaleforholdet   mellem   parterne,   hvis   der   er   tale   om   store   aktører.   Er   der   tale   om   mindre  

virksomheder,   skal   den   nationale   konkurrenceret   undersøges   (som   i   ligger   tæt   op   ad   EU’s  

konkurrenceret,   bortset   fra   kravet   omkring   påvirkningen   af   samhandlen   og   konkurrencen   i  

EU).   I   forhold   til   den   gældende   ret,   er   konkurrencereglerne   også   noget   af   det   der   er   sværest  

for   parterne   at   vurdere,   da   reglerne   er   så   omstændige.   Derfor   kan   det   siges   at   indgåelsen   af  

licensaftalerne   kan   være   behæftede   med   en   vis   usikkerhed,   når   konkurrencereglerne   tages   i  

betragtning.   

 

Der   findes   kun   begrænset   praksis   på   det   hurtigudviklende   område   indenfor  

streamingtjenester.   Det   faktum   at   det   er   bygget   op   omkring   licensaftaler,   at   det   er   digitalt   og  

at   formålet   med   det   er   at   forbrugerne   kan   benytte   sig   af   filmene   on-demand,   besværliggør  

grænsen   i   aftalerne   mellem   producenten   og   distributøren,   navnlig   i   form   af   producentens  

ophavsretlige   magt,   konkurrencereglerne   og   den   digitale   udvikling.   Potentialet   for   markedet  

er   stort   og   hurtigtvoksende,   hvorfor   distributørerne   laver   aftaler   med   producenterne   som  

aldrig   før.   Da   der   heller   ikke   findes   lovgivning   der   specifikt   regulerer   aftaleforholdet   mellem  

parterne   på   området,   er   det   svært   for   parterne   at   forudse   hvor   grænsen   går.   Ophavsretten  

giver   producenten   stærke   rettigheder   i   forhold   til   hans   værk,   mens   konkurrenceretten  

begrænser   de   aftaler   han   laver   med   distributørerne   til   en   vis   grad.   Hvorvidt   disse   synergier  

er   med   til   at   fremme   en   samfundsmæssigt   optimal   tilstand,   er   noget   af   det   der   undersøges   i  

afhandlingen,   for   at   finde   ud   af,   hvordan   reglerne   indenfor   ophavsretten   kan   optimeres   så  

samfundsnytten   stiger,   på   markedet   for   de   audiovisuelle   streamingtjenester.   

 

Valget   af   det   juridiske   underspørgsmål   ‘’ Hvilken   effekt   har   gældende   ret   på   forholdet   mellem  

rettighedshaver   og   distributør,   når   rettigheder   af   audiovisuelt   indhold   udliciteres? ’’  

underbygger   forståelsen   af,   hvordan   ophavsretten   dikterer   markedets   gang,   hvorfor   det   er  

denne   der   søges   optimeret   for   samfundet,   på   det   pågældende   nye   marked.   

 

Praksis   spiller   en   afgørende   rolle   for   forståelsen   af,   hvordan   reglerne   udspiller   sig   på  

markedet,   hvorfor   det   er   nærliggende   at   undersøge   hvilken   effekt,   en   nyere   afsagt   dom   har  

på   området.   I   det   følgende   analyseres   T-873/16,   Groupe   Canal,   for   at   besvare   dette.   
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Retspraksis:   T-873/16,   Groupe   Canal  

Sagens   navn   T-873/16   angiver   at   der   er   tale   om   en   dom   afsagt   af   Retten   i   Første   Instans .  110

Sagen   er   et   annullationssøgsmål   af   Kommissionens   afgørelse   fra   d.   26.07.2016   i   sag   nr.  

AT.40023.   

 

Baggrunden   for   sagen   

D.   13.01.2014   indledte   Kommissionen   en   undersøgelse   af   flere   licensaftaler   mellem   nogle   af  

de   store   amerikanske   filmselskaber   og   de   større   distributører   i   EU,   for   at   undersøge   om  

aftalerne   stred   imod   TEUF   art.   101.   D.   23.07.2015   vedtog   Kommissionen   en  

klagepunktsmeddelelse   adresseret   til   SKY   UK   og   Paramount   Pictures   International   Ltd  

(USA)   angående   en   aftale   mellem   parterne,   der   indeholdt   to   klausuler,   Kommissionen   mente  

kunne   være   konkurrencebegrænsende.   Paramount   kom   med   tilsagn   for   at   imødekomme  

klagepunktsmeddelelsen   og   d.   26.07.2016   gjorde   Kommissionen   tilsagnet   bindende.  111

Groupe   Canal   +   har   siden   d.   24.11.2015   deltaget   i   proceduren   som   en   interesseret   part.  

Efterfølgende   har   Group   Canal   +   anlagt   sag   mod   Kommissionen   angående   afgørelsen   om  

det   bindende   tilsagn   fra   Paramounts   side,   da   de   jf.   Forordning   1/2003   Om   gennemførelse   af  

konkurrencereglerne   i   traktatens   artikel   81   og   82,   art.   7   stk.   2,   godtgøre   at   have   en   berettiget  

interesse   i   sagen,   hvorefter   de   har   påstået   annullation   af   Kommissionens   afgørelse   fra   d.  

26.07.2016,   jf.   TEUF   art.   263.  

 

Sagens   faktiske   omstændigheder  

Sagsøger   i   sagen   er   Groupe   Canal   +   SA   (Groupe   Canal),   som   er   støttet   af   Den   franske  

Republik,   Union   des   producteurs   de   cinéma   (UPC),   C   More   Entertainment   AB   (C   More)   og  

af   European   Film   Agency   Directors   (EFADs).   Sagsøgte   i   sagen   er   Europa-Kommissionen  

som   er   støttet   af   Bureau   européen   des   unions   de   consommateurs   (BEUC).   

 

Paramount   og   SKY   UK   havde   indgået   en   licensaftale   første   gang   i   2009   og   senere   med   en  

fornyelse   i   2014.   Aftalen   indeholdt   blandt   andet   to   klausuler,   der:  

- Bandt   SKY   til   at   afvise   uopfordrede   henvendelser   om   køb   af   deres   tjeneste   fra  

forbrugere   bosiddende   i   EU,   men   udenfor   UK   (forbud   mod   passivt   salg),   og  112

110  Naundrup   Olesen,   Karsten,   &   Lilja,   Troels   Michael.   (2016).   Domsanalyse   (2.   udg.   ed.).  
Frederiksberg:   Samfundslitteratur.   Kapitel   7  
111   Med   hjemmel   i   Forordning   (EF)   nr.   1/2003   Om   gennemførelse   af   konkurrencereglerne   i   traktatens  
artikel   81   og   82   art.   9   
112  Det   Forenede   Kongerige   og   Irland  
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- Bandt   Paramount   fra   at   forbyde,   lignende   virksomheder   udenfor   UK   men   indenfor  

EU,   at   imødekomme   uopfordrede   henvendelser   fra   forbrugere   bosiddende   i   UK  

angående   køb   af   TV-distributionstjenester   (pålæggelse   af   forbud   mod   passivt   salg   til  

andre   virksomheder).   

Da   Kommissionen   udstedte   en   klagepunktsmeddelelse   til   Paramount,   afgav   de   et   tilsagn   for  

at   imødekomme   denne   og   sendte   senere   en   skrivelse   til   Group   Canal   om   at   de   ikke    ville  

foretage   retslige   skridt   med   henblik   på   at   sikre   overholdelse   fra   TV-virksomhedens   side   af   de  

relevante   klausuler,   og   at   selskabet   ophævede   enhver   forpligtelse   for   TV-virksomheden   i  

henhold   til   de   relevante   klausuler ,   jf.   pr.   12.   Paramounts   tilsagn   blev   gjort   bindende   og   på  

baggrund   af   dette,   anlagde   Groupe   Canal   sag   mod   Kommissionen   med   henblik   på   at   få  

annulleret   deres   afgørelse,   hvor   de   gjorde   tilsagnet   bindende   overfor   Paramount.  

Baggrunden   var,   at   Paramounts   meddelelse   om   ikke   at   gøre   klausulerne   gældende   på  

baggrund   af   deres   tilsagn,   ville   have   forskellige   konsekvenser   for   Groupe   Canal.   Groupe  

Canal   nedlagde   påstand   om   annullation   af   afgørelsen,   subsidiært   for   så   vidt   den   vedrører  

det   franske   marked   og   deres   kontrakter,   samt   at   Kommissionen   skulle   betale  

sagsomkostningerne.   Kommissionen   nedlagde   påstand   om   frifindelse   samt   at   sagsøgeren  

skulle   betale   sagsomkostningerne.   Group   Canals   kompetence   til   at   anlægge   sagen   som  

tredjepart   bekræftes   i   pr.   25,   da   det   konstateres   at   sagsøgers   retsstilling   er   påvirket   af  

Paramounts   tilsagn,   hvilket   Kommissionen   ikke   anfægtede.   

 

Anbringender  

Til   støtte   for   sin   påstand,   har   Groupe   Canal   fremsat   nogle   anbringender,   jf.   Pr.   22,   herunder  

er   et   af   disse,   at   der   er   sket:    Et   urigtigt   skøn   for   så   vidt   angår   foreneligheden   af   de   relevante  

klausuler   med   artikel   101   TEUF   og   virkningerne   af   de   pålagte   forpligtelser.    I   forhold   til   dette  

anbringende,   har   sagsøger   fremhævet   fire   argumenter   i   pr.   29   -   32 :   113

1) Kommissionen   har   ikke   undersøgt   betænkeligheder   ift.   klausulerne   og   overtrædelsen  

af   TEUF   art.   101.   Disse   giver   i   realiteten   den   fordel   at   den   kulturelle   mangfoldighed  

fremmes,   mens   en   ophævelse   af   klausulerne   vil   føre   til   at   markedskoncentrationen  

indenfor   sektoren   vil   stige.   

2) Beskyttelsen   af   de   intellektuelle   ejendomsrettigheder,   begrunder   den   geografiske  

opdeling.   Derudover   er   det   digitale   marked   grænseløst,   hvorfor   det   ikke   giver   mening  

at   sondre   mellem   absolut   og   relativ   eksklusivitet,   samt   aktive   og   passive   salg.   

113  I   de   fire   argumenter   er   alene   inddraget   de   elementer   der   er   relevante   for   afhandlingen,   hvorfor  
beskrivelsen   af   dem   i   dette   afsnit   ikke   er   fuldstændig.   
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3) Klausulerne   gør   at   producenten   kan   få   et   passende   vederlag   for   hans   værk,   hvilket   er  

nødvendigt   grundet   den   meritbaserede   konkurrence   markedet   er   i   og   som   er   tilpasset  

hvert   enkelt   land.   De   beskytter   også   den   økonomiske   model,   der   gør   en   objektiv  

fordeling   af   risikoen   ved   filmproduktion   mulig   og   som   begge   parter   anvender.   

4) Ved   kontraktforhandling   forskydes   ligevægten   i   licenserne   i   EU,   hvis   ikke   klausulerne  

kan   anvendes,   hvilket   er   til   skade   for   producenterne   i   EU,   da   den   finansiering  

distributørerne   bidrager   til   i   forhold   til   filmproduktion   i   EU,   begrænses.   Hvis  

producenterne   i   EU   begrænses,   vil   det   føre   til   en   svækket   kulturel   mangfoldighed,   da  

både   kvaliteten   og   mangfoldigheden   af   udbuddet   vil   falde.   

 

 

Ad   det   første   argument   

Kommissionen   modargumenterer   det   første   argument   og   påstår   at   det   ikke   er   velbegrundet,  

jf.   pr.   33.   Kommissionen   støtter   ret   på   forordning   nr.   1/2003   med   forklaring   om,   at   når   en  114

virksomhed   har   givet   et   tilsagn,   som   Kommissionen   kan   gøre   bindende,   er   de   ikke   forpligtet  

til   at   fortsætte   overtrædelsesproceduren   og   slå   det   fast,   hvorvidt   der   var   tale   om   en  

konkurrencebegrænsende   aftale   eller   ej.   Deres   funktion   begrænser   sig   til   at   føre   kontrol   med  

at   tilsagnet   ikke   overtrædes   når   dette   er   givet,   samt   om   bedømmelsen   af,   om   tilsagnet  

imødekommer   deres   betænkeligheder   jf.   pr.   35   -   39.   I   forhold   til   argumentet   om   den  

kulturelle   mangfoldighed,   forstås   det   i   pr.   59   som   at   klausulerne   burde   fritages,   jf.   TEUF   art.  

101,   stk.   3.   Dette   er   ikke   tilfældet,   da   stk.   3   forudsætter   at   det   er   slået   fast,   at   aftalen   er   i   strid  

med   stk.   1,   hvilket   ikke   er   slået   fast   grundet   ovenstående,   samt   at   det  

konkurrencefremmende   skal   gå   forud   for   det   konkurrencebegrænsende,   hvilket   ikke  

tilkommer   Retten   at   vurdere,   jf.   pr.   66,   men   derimod   den   nationale   domstol.   Trods   dette,   er  

det   dog   alligevel   nævnt   i   pr.   67,   at   art.   101,   stk.   3   ikke   finder   anvendelse,   da   de   kumulative  

betingelser   ikke   er   opfyldt.   Navnlig   er   betingelsen   om   ikke   at   tilføre   en   virksomhed  

restriktioner   der   ikke   er   absolut   nødvendige   ikke   opfyldt,   da   klausulerne   går   ud   over   hvad   der  

er   nødvendigt,   for   beskyttelse   af   ophavsretten.   

 

 

Bidraget   til   den   nuværende   retstilstand   

Kommissionen   støtter   således   ret   på,   at   de   ikke   er   pålagt   at   udføre   en   fuldstændig   analyse  

for   om   klausulerne   strider   imod   art.   101,   netop   fordi   de   accepterer   Paramounts   tilsagn   om  

114  (EF)   Forordning   nr.   1/2003   Om   gennemførelse   af   konkurrencereglerne   i   traktatens   artikel   81   og   82  
art.   9   
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ikke   at   håndhæve   dem.   Det   faktum   at   der   ikke   afsiges   dom   vedrørende   spørgsmålet,   gør   at  

producenten   stadig   har   væsentlig   større   magt,   end   hvis   der   var   afsagt   en   dom   der   afklarede  

spørgsmålet   om   klausulernes   forenelighed   og   på   den   måde   skabte   præcedens   for   disse  

typer   aftaler   på   markedet.   Trods   dette,   er   denne   dom   dog   stadig   relevant,   da   den   giver  

producenten   og   distributøren   på   markedet,   nogle   bedre   idéer   om   de   retningslinjer   praksis   til  

en   vis   grad   alligevel   skaber.   Selvom   Kommissionen   ikke   har   foretaget   en   fuldstændig  

analyse   af   art.   101,   fremhæves   det,   at   klausulerne   ikke   kan   fritages,   jf.   art.   101,   stk.   3.   Det  

faktum   at   klausulerne   angående   forbuddet   mod   passivt   salg,   ikke   kan   retfærdiggøres   ved   at  

de   fremmer   den   kulturelle   mangfoldighed,   sender   et   signal   til   parterne   om,   at   kravene   for  

fritagelse   er   høje   samt   at   litra   a)   i   artiklen   stiller   høje   krav   til   at   de   begrænsninger   der  

pålægges   en   virksomhed,   skal   være   proportionale,   hvilket   ikke   er   tilfældet,   når   samme  

formål   kan   opnås   med   færre   begrænsninger   for   virksomheden.   

 

 

Ad   det   andet   argument  

I   forhold   til   det   andet   argument   fremførte   Kommissionen   at   klausulerne   var   i   strid   med  

Traktatens   formål   om   skabelsen   af   det   indre   marked,   fordi   de   førte   til   en   absolut   territorial  

eksklusivitet,   hvilket   genoprettede   opdeling   af   det   indre   marked.   Derfor   er   klausulernes  

formål   konkurrencebegrænsende,   medmindre   andet   økonomisk   og   retligt   kan   modbevise  

det.   Argumentet   om   at   dette   retfærdiggøres   ud   fra   ophavsmandens   ret   til   passende  

vederlag,   forkastes,   da   denne   har   ret   til   et    passende    vederlag,   men   ikke   det    højst   mulige  

vederlag,   hvilket   den   totale   markedsopdeling   fører   til,   jf.   pr.   40.   Kommissionen  

udspecificerede   i   pr.   41   at   klausulerne   har   til    hensigt   at   udelukke   enhver  

grænseoverskridende   konkurrence   og   at   give   en   fuldstændig   områdebeskyttelse   til  

Paramounts   medkontraherende   TV-virksomheder .   På   den   baggrund   fremfører  

Kommissionen   at   de   ikke   har   begået   nogle   retlige   fejl   og   sagsøgers   andet   anbringende  

afvises.   Dermed   begrunder   beskyttelsen   af   ophavsretten,   ved   at   tildele   ophavsmanden   et  

højt   vederlag,   ikke   den   geografiske   opdeling   af   markedet,   der   strider   imod   Unionens   mål   om  

et   indre   marked.   Sondringen   mellem   aktivt   og   passivt   salg   på   det   digitale   marked,   besvares  

ved   svaret   på   det   tredje   argument.   

 

 

Bidraget   til   den   nuværende   retstilstand   

Den   geografiske   opdeling   af   markedet   kan   ikke   retfærdiggøres   med   argumentet   om,   at  

rettighedshaveren   skal   have   et   vederlag   der   går   udover   hvad   et    passende    vederlag   svarer  
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til.   Der   er   ikke   taget   stilling   til   hvad   et    passende    vederlag   helt   konkret   indebærer   for  

producenten.   

Det   kan   derfor   siges   at   hans   magt,   i   forhold   til   når   han   forhandler   vederlaget   med  

distributøren,   ikke   just   er   styrket.   Det   må   bemærkes   at   selvom   Kommissionen   har   gjort   det  

klart   at   hans    ret    er   til   et    passende    vederlag,   så   er   der   intet   til   hinder   for   at   han   forhandler   sig  

til   et   højere   vederlag,   hvis   han   ellers   har   magten   til   dette.   Så   længe   parterne   er   klar   over   at  

det   ikke   må   gøres   vha.   en   absolut   territorial   opdeling   ved   forbud   mod   passivt   salg,   da   dette  

ikke   retfærdiggør   de   skadegørende   virkninger   en   sådan   aftale   har   på   konkurrencen.   

 

 

Ad   det   tredje   argument  

I   forhold   til   det   tredje   argument,   indrømmer   Kommissionen   at   den   økonomiske   og   retlige  

kontekst,   som   klausulerne   indgår   i,   skal   tages   i   betragtning,   jf.   pr.   49.   Det   faktum   at   der   er  

tale   om   aftaler   vedr.   Tv-distribution,   som   er   beskyttet   af   ophavsretten,   gør   dog   ikke   at   de   ikke  

kan   være   til   skade   for   konkurrencen,   jf.   pr.   51.   Kommissionen   slår   fast   at   et   ophør   af  

klausulerne   ikke   påvirker   tildelingen   af   eksklusiv   licenserne,   men   tværtimod   at   ophøret   skal  

ske   ved    en   samlet   række   gensidige   forpligtelser,   som   er   fastlagt   i   aftalerne   om  

TV-distribution ,   jf.   pr.   52   og   igen   i   pr.   53   tilføjes   det   at   ophavsretten   altså   ikke   skal   give   ret   til  

det   størst   mulige   vederlag,   men   blot   et   passende   vederlag.   Dette   passende   vederlag   skal,   jf.  

pr.   54,   stå   i   relation   til   det    virkelige   eller   potentielle    antal   personer   der    nyder   eller   ønsker   at  

nyde    værket.   Dette   beløb   kan   rettighedshaveren   godt   forhandle   sig   til,   især   taget   teknologien  

i   betragtning,   der   netop   kan   fastsætte   tallene,   så   beløbet   kan   regnes   ud,   jf.   pr.   55.   Af   samme  

grund   giver   det   derfor   mening   at   sondre   mellem   de   aktive   og   passive   salg,   hvorfor   dette  

argument   forkastes,   jf.   pr.   58.   Hvis   rettighedshaveren   faktisk   forhandler   sig   til   det   beløb   der  

indregner   den   faktiske   og   potentielle   kundekreds,   er   der   ikke   behov   for   de    kunstige  

prisforskelle    som   de   får,   når   markederne   opdeles   geografisk,   derfor   er   klausulerne   ikke  

retfærdiggjort,   jf.   pr.   56.   I   øvrigt   skal   det   nævnes   at   selvom   der   muligvis   sker   et   tab   af  

abonnementspriser   som   følge   af   at   klausulerne   ikke   følges,   kompenseres   sagsøger   med,   at  

resten   af   markedet   udenfor   hans   område   nu   er   tilgængeligt,   jf.   pr.   57.   

 

 

Bidraget   til   den   nuværende   retstilstand   

Kommissionen   indrømmer   at   den   økonomiske   situation   skal   tages   i   betragtning,   når  

markedet   vurderes.   Denne   er   dog   ikke   i   fare   i   forhold   til   at   ugyldiggøre   klausulerne,   da   det  

som   tidligere   nævnt,   stadig   er   muligt   for   producenten   at   forhandle   sig   til   et   beløb,   der  
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kompensere   ham   for   det   han   nu   ikke   kan   opnå   med   klausulerne,   da   disse   er   ugyldiggjort.  

Den   objektive   fordeling   af   risikoen   er   stadig   mulig   ved   aftale,   blot   ikke   ved   præcis   aftaler   som  

de   to   klausuler.   Igen   minder   Kommissionen   om,   at   der   ikke   blot   er   tale   om   ophævelse   af   den  

klausul   der   laster   producenten,   men   også   den   der   laster   distributøren,   hvilket   er   et   argument  

for,   at   ugyldiggørelse   af   klausulerne   ikke   skævvrider   forholdet   mellem   parterne.   I   forhold   til  

forhandler   og   distributør   forholdet,   så   holder   Kommissionen   fast   i,   at   det   stadig   giver   mening  

at   sondre   mellem   aktivt   salg   og   passivt   salg,   hvorfor   fremtidige   klausuler   der   forbyder   passivt  

salg,   sandsynligvis   vil   være   konkurrencebegrænsende.   Det   antages   at   dette   gælder   begge  

parter   på   lige   fod,   hvorfor   forbuddet   mod   aftaler   som   disse   laster   begge   parter.   Producenten  

er   ikke   interesseret   i,   at   distributøren   sælger   til   kunder   udenfor   hans   område,   hvor   der   er   en  

anden   distributør   med   en   eksklusivaftale   og   på   samme   måde,   er   distributøren   ikke  

interesseret   i,   at   producenten   lader   kunder   fra   hans   eksklusivområde,   handle   i   andre  

områder   end   hans.   Generelt   gør   forbuddet   at   markedet   ikke   er   lige   så   lukket   for   forbrugerne  

og   dermed   ikke   bør   være   lige   så   opdelt.   Hvorvidt   det   i   praksis   også   er   hvad   der   sker,   må  

tiden   vise.   Selvom   producenten   og   distributøren   ikke   på   forbyde   passivt   salg,   så   kan   det  

stadig   være   at   de   indgår   andre   aftaler   der   har   samme   effekt   med   opdeling   af   markedet.   

 

 

Ad   det   fjerde   argument  

I   forhold   til   det   fjerde   argument,   gør   dette   sig   heller   ikke   gældende,   af   samme   årsag   som   det  

tidligere   beskrevne,   nemlig   at   der   intet   er   til   hinder   for,   at   producenten   forhandler   sig   til   en  

pris   der   tager   højde   for   både   en   aktuel   og   potentiel   udnyttelse   af   hans   værk.   Sker   dette,   vil  

bidraget   til   produktionen   således   ikke   lide   nogen   skade,   hvilket   gør   at   der   ikke   vil   ske   et   fald   i  

den   kulturelle   mangfoldighed   af   udbuddet   eller   i   kvaliteten.   

 

Bidraget   til   den   nuværende   retstilstand   

Kommissionens   svar   understøtter   den   tidligere   argumentation   vedrørende   producentens  

stadige   mulighed   for   forhandling.   Der   er   ikke   tale   om   en   forskydelse   af   ligevægten,   men   blot  

en   ny   måde   at   tænke   producentens   vederlag   på.   

 

Groupe   Canal’s   anbringende   vedrørende   det   urigtige   skøn,   angående   foreneligheden   af  

klausulerne   med   art.   101   og   de   virkninger   det   pålagte   tilsagn   havde,   forkastes   på   baggrund  

af   Kommissionens   svar.   Retten   frifandt   Kommissionen   og   tillagde   sagsøger   at   betale   sine  

egne   omkostninger   samt   Kommissionens,   og   de   intervenerende   parter   at   betale   sine   egne.   
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Konklusion   på   domsanalyse   af   T-873/16  

Efter   Paramounts   tilsagn   til   Kommissionen   har   alle   de   amerikanske   producenter  

Kommissionen   igangsatte   undersøgelse   af,    afgivet   tilsvarende   tilsagn.   På   samme   måde   har  

SKY   UK   også   afgivet   tilsagn   om   at   de   heller   ikke   håndhæver   de   to   klausuler   med   nogle   af   de  

producenter,   de   har   indgået   aftaler   med.   Det   er   vigtigt   at   huske   at   tilsagnene   reelt   kun  115

angår   de   inddragede   parter,   hvorfor   de   ikke   har   nogen   bindende   virkning   overfor  

tredjeparter,   der   ikke   er   en   del   af   aftalerne.   Da   tredjeparterne   dog   alligevel   risikere   at   blive  

berørt   af   tilsagnene,   er   dommen   vigtig.   Det   faktum   at   tilsagnene   risikere   at   have   en   effekt   på  

markedet   og   på   andre   aftaleforhold,   gør   ikke   at   disse   skal   erklæres   ugyldige.   Det   er   her  

endvidere   vigtigt   at   huske   på,   at   netop   fordi   virksomhederne   kom   med   tilsagn,   har  

Kommissionen   ikke   lavet   en   fuldstændig   undersøgelse   af   klausulernes   forenelighed   med  

TEUF   art.   101.   De   berørte   samt   øvrige   parter   på   området   kan   nu   have   en   formodning   om   at  

klausuler   som   de   omhandlede,   vil   være   konkurrencebegrænsende,   men   de   kan   ikke   vide   sig  

sikre,   da   det   reelt   ikke   er   prøvet   endnu.   Til   en   vis   grad   skaber   dommen   mere   klarhed  

omkring   grænserne   på   markedet,   mellem   beskyttelse   af   ophavsretten   og  

konkurrencebegrænsende   aftaler.   Den   giver   en   idé   om,   at   grænsen   ikke   ligger   længere   væk,  

end   at   Kommissionen   sandsynligvis   havde   startet   en   sag,   hvis   ikke   de   berørte   virksomheder  

havde   afgivet   tilsagn.   Det   dommen   ikke   gør,   er   at   fastlægge   klare   grænser,   da   andre  

virksomheder,   for   eksempel   I   Danmark,   stadig   kan   være   i   tvivl,   selvom   de   har   lignende  

klausuler   i   deres   kontrakter,   med   andre   store   producenter.   De   kan   være   i   tvivl   i   form   af   at   de  

ikke   kan   vide   sig   sikre   på,   hvorvidt   en   reel   analyse   af   markedet   og   hele   TEUF   art.   101,   ville  

ændre   på   formodningen   om   at   klausulerne   er   konkurrencebegrænsende.   Producenten   nyder  

fortsat   en   høj   beskyttelse   på   grund   af   ophavsretten   og   selvom   det   er   tydeligt   at   der   er  

grænser   for,   hvad   han   må   pålægge   distributøren   når   han   udnytter   denne,   så   er   grænserne  

ikke   klare.   De   uklare   grænser   giver   plads   til   en   vis   tvivl   hos   distributørerne,   der   både   kan   se  

sagens   udfald   som   en   fordel   for   dem,   da   det   sætter   spørgsmålstegn   ved   producentens  

udnyttelse   af   hans   beskyttelse,   men   samtidig   også   besværliggør   deres   forhandlerposition,  

da   de   heller   ikke   må   pålægge   producenten   at   forbyde   passivt   salg   hos   andre   distributøre.   
 
 
 
 
 
 

115  De   afgivne   tilsagn,   pressemeddelelser   m.v.   er   at   finde   på   Kommissionens   konkurrenceretlige  
hjemmeside   under   sagens   navn   AT.40023,   eller   på:  
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40023    (besøgt   d.  
7/9/19)  
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Juridisk   delkonklusion  
 

I   den   juridiske   analyse   udledes   gældende   ret,   på   forholdet   mellem   rettighedshaver   og  

distributør,   givet   eksistensen   af   streamingtjenester   på   det   audiovisuelle   marked.   

 

I   analysens   første   del,   undersøges   det   derfor,   hvilke   ophavsretlige   rettigheder   der   gælder   for  

parterne   i   aftaleforholdet.   Ved   en   undersøgelse   af   ophavsretsloven,   ses   først   på   de  

grundlæggende   rettigheder   i   §§   1   -   2   og   dernæst   på   de   undtagelser   og   indskrænkninger   der  

gør   sig   gældende   for   forholdet,   i   de   følgende   bestemmelser.   

 

Det   konkluderes   til   at   starte   med,   at   filmværker   nyder   beskyttelse   under   rettighedernes  

genstand.   Dernæst   findes   beskyttelsens   indhold,   der   indeholder   den   eneret   som  

producenten   nyder   beskyttelse   af   og   dermed   de   økonomiske   rettigheder   de   giver   ham.  

Eneretten   beskytter   producentens   ret   til   at   råde   over   værket   ved   henholdsvis  

eksemplarfremstilling   og   ved   tilgængeliggørelse   for   almenheden.   Ved   eksemplarfremstilling  

omfattes   midlertidig   eller   permanent   fremstilling,   uagtet   måde   og   form.   Dette   gælder  

producentens   første   filmoptagelse   for   så   vidt   angår   hans   originale   film   eller   eksemplarer   af  

den.   Denne   ret   gør   at   producenten   kan   få   et   økonomiske   vederlag   for   filmen.   Beskyttelsen   af  

eksemplarfremstillingen   er   bred   og   gør,   at   andre   ikke   må   kopiere   producentens   film.  

Undtagelsen   til   dette,   er   det   tekniske   behov   for   en   midlertidig   eksemplarfremstilling,   hvilket  

streamingtjenesterne   på   markedet,   som   regel   vil   falde   under.   Streaming   kan   derfor   godt   ske,  

uden   at   de   krænker   ophavsretten,   når   en   gyldig   aftalelicens   er   givet   til   tjenesten.   

 

I   forlængelse   af   eneretten   til   eksemplarfremstilling,   nyder   producenten   også   en   eneret   til  

spredning,   visning   og   offentlig   fremførelse.   Spredningen   til   almenheden   har   en   bred  

fortolkning,   hvor   almenheden   skal   bestå   af   et   ubestemt   antal   potentielle   modtagere,   et  

betydeligt   antal   personer   samt   et   nyt   publikum.   Dette   vil   altid   gøre   sig   gældende   når  

streamingtjenesterne   udbyder   producentens   film,   hvorfor   producentens   beskyttelse   også   her  

er   bred   og   det   er   nødvendigt   for   streamingtjenesten   at   aftale   at   de   godt   må   sprede   filmen   til  

almenheden,   mens   licensaftalen   gælder.   Offentlig   fremførelse   er   også   en   eneret   af   stor  

relevans   i   forholdet   mellem   producenten   og   distributøren.   Under   offentlig   fremførelse   hører  

også   overføring   til   almenheden,   hvilket   streaming   betegnes   som.   Det   gælder   således,   at   når  

streamingtjenesten   stiller   producentens   film   til   rådighed   on-demand,   så   skal   han   altså   både  

have   aftalt   med   producenten   at   han   må   eksemplarfremstille   og   overføre   værket   til  
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almenheden.   Det   kan   dermed   konkluderes   at   de   grundlæggende   rettigheder   i   ophavsretten,  

rækker   vidt   og   påvirker   forholdet   mellem   producenten   og   streamingtjenesten   således,   at  

producenten   har   en   høj   forhandlingsmagt,   grundet   de   stærke   enerettigheder   han   har.   

 

Efterfølgende   er   der   også   en   række   undtagelser   til   producentens   eneret.   Herunder   at  

spredning   af   hans   film   konsumerer   hans   eneret,   hvis   han   sælger   filmen   til  

streamingtjenesten.   Derfor   opstår   salg   sjældent   i   branchen   og   parterne   holder   sig   til  

licensaftaler,   så   producentens   eneret   ikke   konsumeres.   Overdragelsen   af   filmen   i   forbindelse  

med   licensaftalerne,   gør   heller   ikke   at   producenten   rettigheder   mindskes,   da   han   beholder  

alle   sine   rettigheder,   selvom   et   eksemplar   overdrages   til   streamingtjenesten.  

Streamingtjenesten   må   heller   ikke   kopiere   producentens   billedoptagelser   på   nogen   måde,  

hvilket   er   specifikt   påpeget,   så   det   må   konkluderes   at   streamingtjenesten   ikke   på   nogen  

måde   kan   komme   udenom   at   skulle   forhandle   med   producenten,   hvis   rettigheder   er   meget  

veldefinerede   i   ophavsretsloven.   Hvis   han   undlader   at   gøre   dette,   kan   han   ende   med   at   få   en  

bøde,   eller   en   fængselsstraf,   samt   blive   pålagt   at   betale   producenten   en   erstatning   for   hans  

handlinger.   

 

Ophavsretten   tildeler   producenten   enerettigheder,   der   gør   at   han   har   en   stærk  

forhandlingsposition   overfor   streamingtjenesten,   når   hans   audiovisuelle   indhold,   skal  

udliciteres   til   tjenesten.   Mens   ophavsretten   tildeler   producenten   hans   enerettigheder,   har  

konkurrenceretten   også   en   afgørende   effekt   på   forholdet   mellem   parterne,   når   de   forhandler  

licensaftaler.   

 

I   følge   EU’s   konkurrenceret   er   der   forbud   mod   konkurrencebegrænsende   aftaler.   De  

licensaftaler   producenten   og   streamingtjenesten   typisk   indgår,   har   ofte   enten   til   formål   eller   til  

følge   et   opdele   markedet   på   EU,   hvilket   i   nogle   tilfælde   kan   være   konkurrencebegrænsende.  

I   forhold   til   konkurrencereglerne,   konkluderes   det   at   de   aftaler   parterne   laver,   kan   falde   under  

TEUF   art.   101,   stk.   1   fordi   der   er   tale   om   virksomheder   i   artiklens   forstand.   De   parametre   fra  

konkurrenceretten   der   påvirker   deres   forhold,   er   licensaftalens   påvirkning   af   samhandelen  

og   dens   formål   eller   følge   i   forhold   til   effekten   på   konkurrencen.   Licensaftalerne   vil   kunne  

påvirke   samhandelen   mellem   medlemsstater,   hvis   de   kommer   op   over   NAAT-reglens  

grænser.   Grænserne   er,   at   summen   af   streamingtjenestens   og   producentens   af   den  

udliciterede   film,   må   ikke   komme   over   40.   Mio.   EUR   og   parterne   må   ikke   have   en  

markedsandel   på   over   5   %   i   EU   indenfor   produktet   (filmen).   Udover   NAAT-reglens   grænser,  

må   aftalen   heller   ikke   ryger   op   over   grænserne   i   bagatelmeddelelsen   i   forhold   til  
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påvirkningen   af   konkurrencen.   Parterne   må   hver   især   ikke   have   en   markedsandel   på   over   5  

%,   fordi   de   indgår   i   en   branche   der   er   bygget   op   omkring   et   netværk   af   aftaler.   

 

I   forhold   til   konkurrencereglerne   skal   visse   parametre   tages   i   betragtning,   for   at   parterne   kan  

undersøge   om   de   kan   fritages   fra   EU’s   konkurrenceregler.   Igen   gælder   der   grænser   for  

parternes   markedsandel   og   omsætning,   som   ligger   på   50   mio.   EUR   og   30   %   for   filmen.   De  

kan   ikke   gruppefritages,   hvis   de   overstiger   tærsklerne.   Derudover   kan   de   ikke  

gruppefritages,   hvis   der   i   licensaftalen   er   et   formål   omkring   opdeling   af   markedet.   Herunder  

anses   også   forbud   mod   passivt   salg   at   være   et   forbud,   der   ikke   kan   gruppefritages.  

Konkurrencereglerne   udgør   således   rammerne   for   licensaftalerne   parterne   imellem   og   har  

en   stor   indflydelse   på   den   gældende   ret   på   markedet.   Påvirkningen   af   aftaleforholdet   er,   at  

det   behæfter   licensaftalerne   med   en   vis   usikkerhed   omkring   hvilke   aftaler   der   vil   stride   mod  

konkurrenceretten.   

 

Den   retspraksis   der   er   på   området   bidrager   med   vigtige   elementer   i   forhold   til   at   udlede  

gældende   ret   på   området,   mellem   parterne.   Ud   fra   Group   Canal   dommen   der   er   anlayseret,  

kan   følgende   konkluderes:   

●   At   en   licensaftale   der   indeholder   forbud   mod   passivt,   der   pålægges   begge   parter   i  

forholdet,   ikke   kan   gruppefritages   ud   fra   et   argument   omkring   fremme   af   kulturel  

mangfoldighed   

● At   en   geografisk   opdeling   af   markedet   ikke   kan   retfærdiggøres   af   producentens   krav  

på   et   passende   vederlag,   da   dette   netop   blot   skal   være   passende   og   ikke  

nødvendigvis   det   højst   mulige   

● At   der   skal   ske   en   sondring   mellem   aktivt   salg   og   passivt   salg,   selv   når   der   er   tale   om  

internettet  

 

Den   endelige   konklusion   på   den   juridiske   analyse   må   derfor   blive   at   gældende   ret   har   flere  

effekter   på   forholdet   mellem   producenten   og   distributøren.   Effekterne   er   både   at  

producenten   har   en   stærk   forhandlerposition   overfor   streamingtjenesten   og   at   begge   parter  

bør   være   påpasselige   med,   at   deres   licensaftale   ikke   strider   imod   konkurrenceretten.  

Forholdet   mellem   ophavsretten   og   konkurrenceretten   er   behæftet   med   en   del   usikkerhed   og  

grundet   den   sparsomme   retspraksis   på   området,   er   det   svært   for   parterne   at   vide   sig   sikre  

på,   om   deres   licensaftaler   er   forenelige   med   konkurrenceretten   eller   ej.   
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Kapitel   4  

Økonomisk   analyse  

Det   immaterielle   gode   

Det   immaterielle   gode   (i   dette   tilfælde   en   film)   bliver   i   litteraturen   anset   som   værende   et  

offentligt   gode   eller   public   good ,   idet   det   har   omtrent   samme   karaktertræk   som   et.   Et  116117

gode   vurderes   til   at   være   offentligt,   når   det   i   sig   selv   både   er   1)   ikke-rivaliserende   og   2)  

ikke-ekskluderende.   At   godet   er   ikke-rivaliserende   betyder,   at   der   ikke   er   mangel   på   godet.  

Såfremt   en   person   køber   en   film,   forhindrer   det   ikke   en   anden   person   i   at   købe   filmen,   fordi  

den   derefter   mangler.   Det   er   således   ikke   en   knap   ressource   og   kan   benyttes   af   flere  

personer   samtidig   uden   problemer .   At   godet   er   ikke-ekskluderende   betyder   derimod,   det  118

ikke   er   muligt   at   ekskludere   nogen   fra   at   bruge   godet   (eller   at   det   er   for   dyrt   at   undtage  

nogen   fra   at   bruge   det),   hvilket   gør   det   tilgængeligt   for   alle,   også   selvom   det   ikke   er   alle,   der  

har   betalt   for   godet.  

 

Problemet   med   offentlige   goder   er,   at   der   ifølge   teorien   ikke   er   incitament   nok   for  

producenten   at   producere   et   offentligt   gode,   fordi   man   ikke   kan   sikre   en   indbetaling   fra   den  

enkelte   bruger .   Når   en   film   er   blevet   købt,   kan   den   let   deles,   kopieres   og   distribueres   til  119

andre,   hvilket   fjerner   deres   villighed   til   at   investere   i   en   original   version   selv .   Denne   form  120

for   misbrug   af   det   kollektive   gode,   er   defineret   som   free-riding.   

 

Udover   en   film   betragtes   som   et   offentligt   gode,   er   det   vigtigt   at   notere   sig,   hvordan   en   film  

som   et   immaterielt   produkt   distancerer   sig   fra   et   materielt   produkt.   Ulig   et   almindeligt  

materielt   produkt   er   investeringen   til   produktionen   af   en   film   sunk.   Sunk   cost   er   betegnelsen  

for   en   irreversibel   omkostning.   I   dette   tilfælde   er   den   spenderet   i   forbindelse   med  

produktionen   af   en   film   og   derefter   har   denne   omkostning   ikke   længere   betydning   for   filmens  

116  Landes,   William   M.,   &   Posner,   Richard   A.   (1989).    An   Economic   Analysis   of   Copyright   Law,  
The   University   of   Chicago   Press   for   The   University   of   Chicago   Law   School.   Retrieved   from  
https://www.jstor.org/stable/3085624    s.   326   
117  Pacces,   A.M,   &   Visscher,   L.T.   (2011).   Methodology   of   Law   and   Economics.   Retrieved   from  
http://hdl.handle.net/1765/31466    s.   8  
118   Langus,   G.,   Neven,   D.,   &   Poukens,   S.   (2014)   op.   cit.   s.   9  
119   Eide,   Erling,   &   Stavang,   Endre.   (2018).    Rettsøkonomi    (2.   utg.   ed.).   Oslo:   Cappelen   akademisk  
forlag.   s.   103  
120   Langus,   G.,   Neven,   D.,   &   Poukens,   S.   (2014)   op.   cit.   s.   9  
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fremtid .   I   og   med   filmen   ikke   har   et   alternativt   brug,   andet   end   at   være   en   film,   så   er  121

produktionen   af   filmen   sunk.   Bliver   filmen   ikke   videresolgt   eller   udliciteret   som   først   tiltænkt,  

er   der   ingen   måde   at   få   investeringen   hjem   igen.   

 

Når   filmen   er   blevet   produceret   og   det   færdige   produkt   ligger   klar,   er   der   ikke   yderligere  

omkostninger   i   forbindelse   med   produktion   af   filmen   eller   kopier   af   den.   Eftersom   den   er  

digital,   ligger   der   ikke   betydelige   omkostninger   i   en   kopi   af   filmen.   Den   marginale   omkostning  

MC,   der   beskriver,   hvad   omkostningen   for   at   producere   en   kopi   yderligere,   er   lig   nul.   Dette  

betyder,   at   MC   er   konstant   og   følger   x-aksen   i   et   diagram,   som   vist    på   figur   1 .   Hvis   vi   tegner  

en   film   ind   i   et   diagram,   kan   vi   gøre   os   det   klart,   hvilken   betydning   ophavsretten   har   for   et  

offentligt   gode   som   en   film.   Uden   ophavsretten   vil   producenten   ende   med   at   skulle   lægge   sin  

film   gratis   ud   til   offentligheden,   men   hvorfor?   

 

Når   producenten   er   færdig   med   sin   film   og   skal   til   at   prissætte   den,   vil   producenten   selv  

kunne   bestemme   prisen.   Men   givet   der   ikke   er   nogen   hindringer   for   en   konkurrent   at   købe  

og   sælge   filmen   efter   første   salg   fra   producentens   side,   vil   en   konkurrent,   der   efter  

velfærdsteorien   handler   rationelt,   købe   filmen,   underbyde   producenten   og   vinde   markedet.  

Producenten   vil   selvfølgelig   underbyde   konkurrenten   og   denne   proces   gentager   sig   indtil  

producentens   prissætning   rammer   MC,   hvilken   er   lig   0.   På   denne   måde   er   producenten   altså  

endt   ud   med   at   udbyde   sin   film   gratis.   Når   en   film   udbydes   gratis,   kan   vi   se   dette   skaber   et  

stort   forbrugeroverskud ,   som   vist   på   figur   1   idet   alle   forbrugere   modtager   filmen   til   en  122

lavere   pris   end   deres   reservationspris,   men   der   er   intet   producentoverskud   i   og   med  

producenten   ikke   har   en   indtjening   på   filmen.   Det   betyder,   at   producenten   ikke   har  

økonomiske   incitamenter   for   at   fortsætte   med   at   producere   film   på   egen   hånd   

121   Frank,   Robert   H,   &   Cartwright,   Edward.   (2016).    Microeconomics   and   behaviour    (2.nd   ed.).   London:  
McGraw   Hill   Education.   s.   8-9  
122  Varian,   Hal   R.   (1985)    Price   Discrimination   and   Social   Welfare .   American   Economic   Association.  
Afsnit   I  
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figur   1  123

Ved   hjælp   af   ophavsretten   tildeles   producenten   en   eneret   til   at   kunne   råde   over   filmen   og  

dens   distribution.   Rent   økonomisk   betyder   dette,   at   rettighedshaveren   har   monopol   på  

filmen.   Nu   kan   producenten   omvendt   sætte   prisen   på   sin   film   til   hvilken   som   helst   grundet  

den   nu   hæmmede   konkurrence.   Dette   giver   anledning   for   producenten   at   prisdiskriminere,  

hvis   muligt.   

 

Prisdiskrimination  

En   af   de   største   motivatorer   for   at   beholde   ophavsrettens   territorialitet   er  

prisdiskriminationen.   Ved   brug   af   prisdiskrimination,   kan   en   monopolist   nemlig   optimere   sin  

profit   ved   at   skræddersy   sine   salgspriser   alt   efter,   hvilket   kundesegment   der   sælges   til.   

 

Prisdiskrimination   er   som   i   metoden   nævnt,   når   en   vare   bliver   udbudt   til   forskellig   pris   af   den  

samme   udbyder.   Dette   er   dog   en   lidt   bred   definition,   og   der   sondres   derfor   mellem   tre   typer  

af   prisdiskrimination.   Første   type   er   den   perfekte   prisdiskrimination   eller   prisdiskrimination   af  

første   grad,   som   defineres   ud   fra   prissætning   på   baggrund   af   den   enkelte   købers  

betalingsvillighed,   reservationsprisen.   Idet   dette   kræver,   at   sælger   har   en   mere   specifik   viden  

om   den   enkelte   købers   finansielle   baggrund   og   nytte,   er   perfekt   prisdiskrimination   noget,   der  

er   relativt   sjældent .   Perfekt   prisdiskrimination   er   dog   et   godt   udgangspunkt,   når   man   skal  124

vurdere,   hvilke   effekter   prisdiskrimination   har   for   den   samlede   velfærd.  

123   Lipczynski,   John,   Wilson,   John   O.   S,   &   Goddard,   John.   (2017).    Industrial   organization:  
Competition,   strategy   and   policy    (5.th   ed.).   Harlow:   Pearson.   s.   77   figur   3.6   -   modellen   her   er   en  
forsimplet   udgave   af   modellen   i   bogen.   
124    Cabral,   L.,   &   Massachusetts   Institute   of   Technology.   MIT.   (2017).    Introduction   to   industrial  
organization    (2.nd   ed.).   Cambridge,   Massachusetts:   The   MIT   Press.   s.   122  
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figur   2   125

Hvis   vores   producent   sælger   sin   film   efter   hver   forbrugers   individuelle   reservationspris   (p(x),  

p(z),   p(y)   etc.),   som   vist   på   figur   2   vil   producenten   sælge   til   samtlige   forbrugere   på   markedet  

(q(x),   q(z),   q(y)   etc.).   Producenten   har   dermed   opnået   den   fulde   profit   af   monopolet   og  

antallet   af   forbrugere   der   har   kan   købe   filmen   er   maksimeret,   hvilket   er   positivt   for   den  

samlede   velfærd .   Derudover   er   der   modsat   tidligere   uden   ophavsretten   til   at   hæmme  126

konkurrencen   nu   et   stort   incitament   for   producenten   at   lave   yderligere   film,   hvilket   også   vil  

tiltrække   andre   producenter   til   at   begynde   at   lave   film.   Ulempen   ved   den   perfekte  

prisdiskrimination   er   dog,   at   forbrugeroverskuddet   er   forsvundet,   som   producentoverskuddet  

var   det   tidligere.   Forbrugerne   har   betalt   det   maksimale   af   hvad   de   var   villige   til   og   deres  

overskud   er   derfor   i   nul.   Derimod   har   producenten   optaget   alt   overskuddet,   som   kan   ses   på  

figur   3.  

 

125   Lipczynski,   John,   Wilson,   John   O.   S,   &   Goddard,   John.   (2017).   op.   cit.   s.   399   figur   14.1  
126  Varian,   Hal   R.   (1985)   op.   cit.   afsnit   I  
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figur   3  127

Såfremt   der   både   skal   være   forbruger-   og   producentoverskud,   må   man   derfor   acceptere,   at  

en   gruppe   af   forbrugere   med   lavere   reservationspris   ikke   køber   filmen.   Det   vil   sige,   at   et  

deadweight   loss   ikke   er   helt   uundgåeligt,   som   kan   ses   på   figur   4.   

 

figur   4  128

For   at   prisdiskrimination   skal   kunne   fungere   mest   effektivt,   er   der   nogle   forudsætninger,   der  

bliver   nødt   til   at   være   opfyldt.   For   det   første   skal   det   kunne   være   muligt   at   opdele   et   marked  

efter   de   kategorier,   segmenter   eller   karaktertræk,   der   ønskes   opdelt   efter.   Derudover   skal  

producenten   have   en   vis   form   for   indflydelse   på   markedet,   således   han   har   mulighed   for   at  

vælge   sin   egen   pris .   Sidst   men   ikke   mindst   er   det   vigtigt,   at   det   ikke   er   mulighed   for  129

arbitrage.   Arbitrage   er,   når   man   kan   videresælge   en   vare   dyrere,   end   man   selv   har   erhvervet  

den   og   dermed   optjene   en   gevinst   på   salget .   Det   vil   sige,   muligheden   for   videresalg   af  130

produktet   enten   skal   være   umuligt,   eller   fortjenesten   skal   være   så   lille,   at   den   ikke   ville   kunne  

dække   eller   kun   næsten   dækker   transaktionsomkostningerne   ved   et   videresalg.   

 

Andengradsprisdiskrimination  

Prisdiskrimination   af   anden   grad   forekommer   ved   prissætning   på   baggrund   af   mængde.   Det  

kunne   for   eksempel   være   et   tilbud   a   la   “jo   mere   du   køber,   desto   billigere   bliver  

enhedsprisen”,   som   ofte   ses   hos   abonnementstjenester.   Det   grundlæggende   er,   at   sælgeren  

tilbyder   forskellige   pakkeløsninger   til   forskellige   priser   og   kunderne   derudfra   selv   vælger,  

127   Lipczynski,   John,   Wilson,   John   O.   S,   &   Goddard,   John.   (2017)   op.   cit.   s.   77   figur   3.6   -   modellen   her  
er   en   forsimplet   udgave   af   modellen   i   bogen.  
128  Ibid.   -   I   vores   fremstilling   er   MC=0  
129   Lipczynski,   John,   Wilson,   John   O.   S,   &   Goddard,   John.   (2017).    Industrial   organization:  
Competition,   strategy   and   policy    (5.th   ed.).   Harlow:   Pearson.   s.   398  
130   Frank,   Robert   H,   &   Cartwright,   Edward.   (2016)   op.   cit.   s.   400  
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hvad   de   ønsker   at   betale .   En   af   de   mest   komplekse   og   gennemgribende   eksempler   for  131

andengradsprisdiskrimination   findes   i   filmbranchen .   Når   en   film   er   blevet   produceret,   bliver  132

den   udliciteret   til   forskellige   distributører   givet,   hvilket   tidsrum   der   er   tale   om.   Denne   strategi  

er   kaldet   windowing   og   er   et   eksempel   på   andengradsprisdiskrimination.   De   mest   ivrige  133

kunder   med   højest   reservationspris   betaler   for   at   se   filmen   i   biografen,   mens   de   mere  

tålmodige   venter   til   filmen   vises   på   en   platform,   der   reflekterer   deres   lavere   reservationspris.  

Det   kunne   for   eksempel   være   på   en   streamingtjeneste   eller   almindelig   flow-tv.   

 

Tredjegradsprisdiskrimination  

Den   sidste   type   af   prisdiskrimination   er   den   af   tredje   grad   og   definerer   prissætning   på  

baggrund   af   markedssegmentering .   Kunder   bliver   inddelt   i   forskellige   grupper,   der   kan  134

opdeles   på   baggrund   af   alder,   køn,   status,   sprog,   nationalitet   eller   geografi .   Modsat  135

andengrads   prisdiskrimination   er   det   ikke   kunderne   selv,   der   vælger   sin   gruppe,   men  

derimod   monopolisten.   Den   mest   almindelige   form   for   tredjegrads   prisdiskrimination   er  

indenfor   geografisk   placering,   eller   inden   for   de   forskellige   landegrænser   om   man   vil.  

 

For   at   velfærden   øges   under   prisdiskrimination,   er   det   et   must,   at   det   totale   output   (antal   af  

forbrugere,   der   køber   filmen)   er   større   ved   prisdiskrimination,   end   ved   en   enkelt   prissætning 

.   Hvis   ikke   det   totale   output   er   større   ved   prisdiskrimination   er   allokeringen   ikke   efficient,  136

idet   sælger   kunne   have   haft   et   større   output   uden   at   prisdiskriminere,   og   på   baggrund   af  

dette   falder   velfærden.   Det   kan   vises   ved   hjælp   af   følgende   eksempel   af   Massimo   Motta :   137

 

En   producent   har   produceret   en   film,   der   udbydes   i   to   lande,   hvor   den   generelle  

værdiansættelse   af   filmen   er   forskellig.   Det   kunne   eksempelvis   være   Danmark   ( )   og   Italien h  

( ).   I   Danmark   har   filmen   en   høj   gennemsnitlig   værdi,   og   danskerne   har   en   høj l  

gennemsnitlig   reservationspris.   Modsat   har   filmen   en   lav   gennemsnitlig   værdi   i   Italien   og   den  

gennemsnitlige   reservationspris   er   derudover   også   lav.   De   to   lande   vægtes   af   producenten  

med   henholdsvis     og   ,   hvor   .   Efterspørgslen   på   de   to   markeder     er λ  1  λ 0 < λ < 1 ,i = l h  

131   Cabral,   L.,   &   Massachusetts   Institute   of   Technology.   MIT.   (2017).   op.   cit.     s.   130   -   Cabral   kalder  
denne   type   for   prisdiskrimination   “self   selection”  
132   Smith,   Michael   D,   Telang,   Rahul,   &   Massachusetts   Institute   of   Technology.   MIT.   (2016).    Streaming,  
sharing,   stealing:   Big   data   and   the   future   of   entertainment .   Cambridge,   MA:   The   MIT   Press.   s.   41  
133  Ibid.   -   eller   release   strategy/product-release   windows  
134   Cabral,   L.,   &   Massachusetts   Institute   of   Technology.   MIT.   (2017).   op.   cit.   s.   125  
135  Ibid.   -   Denne   form   for   prisdiskrimination   kalder   Cabral   for   “Selection   by   indicators”  
136  Varian,   Hal   R.   (1985)   op.   cit.   afsnit   I  
137   Motta,   M.   (2004).    Competition   policy:   Theory   and   practice .   (6.th   ed.).   Cambridge   New   York:  
Cambridge   University   Press.   Afsnit   7.4.2.1   s.   503-504  
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givet   ved:   .   Derudover   antages,   at   har   en   nyttefunktion   der  q = v , hvor vi  p   h > vl    forbrugeri  

lyder:   . q 2  U i = vi  q2/   138

 

Producenten   vælger   to   forskellige   priser   under   prisdiskrimination   og   hans   profit   på   hvert  

marked   er   givet   ved   formlen:   .   Udfra   ,   kan   vi   finde   ligevægten: p )(v )  πi = ( i  c i  pi π dp  d i/ i = 0   

 

1) . ;pi
d = 2

v +ci 1 )  πd = λ 4
(v c)l

2

+ (  λ 4
(v c)h

2

 

 

Forbrugeroverskuddet   på   hvert   marked   findes   derefter,   som   det   trekanten   med  

efterspørgselsfunktionen   og   markedsprisen   og   det   aggregerede   forbrugeroverskud   samt  

velfærden   findes   :   

2) SC d = ;8
λ(v c)l

2

+ 8
(1λ)(v c)h

2

 

3) W d = ( ).8
3

4
λ(v c)l

2

+ 4
(1λ)(v c)h

2

 

 

Hvis   prisdiskrimination   ikke   er   muligt,   må   producenten   prissætte   ens   på   begge   markeder   og  

prisen   er   derfor   givet   ved     og   strategien   for   producenten   er   nu p  

.   Vi   finder   igen   ligevægte   udfra   ,   som   er ax (p )  m p  c λ(v ) 1 )(v )[ l  p + (  λ h  p ] π dp  d i/ i = 0  

følgende:   

4)   ;pu = 2
λv +(1λ)v +cl h πu = 4

(λv +(1λ)v +c)l h
2

 

 

Prisen   under   ens   prissætning   vil   nu   ligge   mellem   de   to   forskellige   priser,   som   producenten  

ville   sætte   under   prisdiskrimination.   Forbrugeroverskuddet   og   velfærden   vil   derfor   skrives  

som:   

5) SC u = ;8
(λv +(1λ)v c)l h

2

+ 2
λ(1λ)(v v )h l

2

 

6) W u = .8
3(λv +(1λ)v c)l h

2

+ 2
λ(1λ)(v v )h l

2

 

 

Under   sammenligning   af   de   to   forskellige   ligevægte   under   henholdsvis   prisdiskrimination   og  

ens   prissætning,   kan   man   se,   at   profitten   ved   prisdiskrimination   er   større   for   producenten.  

Sætter   vi   de   to   ligevægte   for   velfærd   overfor   hinanden   får   vi   dog:   

 

7)  W u W d = 8
λ(1λ)(v v )h l

2

> 0  

138  Ibid.  
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Dette   viser,   at   velfærden   er   større   under   ens   prissætning.   Fordi   det   samlede   output   er   det  

samme,   altså   ikke   er   øget   under   prisdiskrimination,   får   vi   dette   resultat.   

 

En   anden   mulighed   producenten   har   ved   ens   prissætning   er,   at   opgive   det   marked   med   lav  

reservationspris,   marked   l.   Da   producenten   er   tvunget   til   at   sænke   prisen   på   marked   h,   ved  

at   sætte   samme   pris   på   begge   markeder,   vil   han   gå   glip   af   den   omsætning,   som   der   kan  

skabes   på   marked   h.   Opgiver   han   i   stedet   marked   l,   kan   han   prissætte   efter   den   høje  

reservationspris   på   marked   h   og   dermed   maksimere   sin   profit   efter   dette   marked,   også  

selvom   han   taber   hele   marked   l.   Han   prissætter   derfor   efter   strategien:   .   Hvis v ) 2  ph = ( h + c /  

vi   antager   vil   profitten   for   producenten   lyde   på: vh + c > 2vl   

 

8) 1 )  πuh = (  λ 4
(v c)h

2

 

Hvilket   betyder:   

9)  hvis λπuh > π 
u <

(v v )h l
2

(v c)(v 2v +c)h h l  

 

Dette   betyder,   at   jo   mindre   vægt   det   marked   l   har,   jo   mere   sandsynligt   er   det,   at   producenten  

vil   opgive   markedet   og   kun   sælge   sit   produkt   til   et   enkelt   marked   med   højt   reservationspris 139

.   Jo   større   forskel   der   er   på   efterspørgselskurverne   på   de   to   markeder   vil   producenten   igen  

hælde   til   at   sælge   til   et   enkelt   marked,   h .   Man   kan   derfor   udlede,   at   såfremt   producenten  140

kun   vil   betjene   et   marked   under   ens/enkelt   prissætning,   vil   velfærden   derfor   stige   ved  

prisdiskrimination .   141

 

Hvis   vi   angiver   nedenstående   værdier   i   ovenstående   model,   får   vi   følgende:   

hvor   ;vl = 3 v ;h = 7
  vh > vl  

  hvor   ;c = 2 c < vl  

og   ,λ = 0 5    1 ) ,  (  λ = 0 5  

Sætter   vi   værdierne   ind   i   formel   1)   -   6),   samt   8)   finder   vi   producentens   profit,  

forbrugeroverskud   og   samlede   velfærd   for   de   tre   strategier   producenten   kan   følge.   Vi   får  

dermed   følgende :   142

Ved   prisdiskrimination   på   to   markeder  

139  Ibid.  
140  Ibid.  
141  Ibid.  
142  Mellemregningerne   kan   ses   i   bilag   1  
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1)   ;   2)   ;   3)   , 5πd = 3 2    S , 25C d = 1 6 , 7W d = 1 1  

Ved   ens   prissætning   på   to   markeder  

4)   ;   5)   ;   6)   , 5πu = 2 2 S , 25C u = 3 1 , 25W d = 3 1  

Ved   enkelt   prissætning   på   et   marked  

8)   , 25πuh = 3 1   

 

Vi   kan   dermed   se,   at   producenten   får   mest   ud   af   at   prisdiskriminere,   på   trods   af  

forbrugeroverskuddet   og   den   samlede   velfærd   er   større   ved   enkelt   prissætning   på   to  

markeder.   Som   tidligere   forklaret   kan   vi   dermed   vise,   hvorfor   prisdiskrimination   kan   have   en  

reducerende   effekt   på   den   samlede   velfærd.   Men   givet   producenten   vil   få   større   profit   ud   af  

kun   at   udbyde   sin   film   på   på   kun   et   marked,   når   prisdiskrimination   ikke   er   muligt   da   . πuh > π 
u  

Velfærden   sænkes   derfor   på   marked   l,   fordi   filmen   slet   ikke   bliver   udbudt   og   velfærden   på  

marked   h   falder   også,   da   prisen   på   filmen   er   dyrere.   Derfor   kan   man   konkludere,   ud   fra  

modellen,   at   prisdiskrimination   øger   velfærden,   såfremt   samlet   output   er   større   end   ved  

enkelt   prissætning   på   et   enkelt   marked,   hvilket   det   som   regel   vil   være,   når   man   udvider   til   et  

marked   mere .   143

 

Parallelhandel  

Dog   kan   der   argumenteres   for,   at   der   på   trods   af   prissætning   af   en   enkelt   pris   på   flere  

markeder,   skabes   mere   velfærd,   bare   idet,   filmen   bliver   spredt   til   et   marked   mere .   Dette  144

kan   for   eksempel   være   parallelhandel   af   film   i   den   forstand,   at   filmen   bliver   solgt   af   fx  

streamingtjenester   til   forbrugere   på   markeder,   der   ligger   udenfor   det   marked,   hvortil   filmen  

var   tilsigtet   af   producenten.   Parallelhandlen   fungerer   som   en   mulighed   for   arbitrage   over  

grænserne,   idet   prisen   på   filmen   vil   variere   grundet   prisdiskriminationen.   Parallelhandlen   vil  

derfor,   alt   efter   hvor   omfattende   den   er,   gøre   det   sværere   for   producent   og   streamingtjeneste  

at   opretholde   prisdiskriminationen,   og   tilstanden   vil   begynde   at   nærme   sig   enkelt   prissætning  

på   flere   markeder.   De   vil   som   beskrevet   ovenstående   begynde   at   koncentrere   sig   om   de  

markeder   med   høj   reservationspris,   mens   de   trækker   sig   fra   andre   markeder   med   lavere  

reservationspris.   Igen,   jo   større   forskel   der   er   på   reservationspriserne,   desto   mere   tilbøjelig  

bliver   producenten   til   at   trække   sig   fra   markederne   med   lav   reservationspris.   Denne   effekt   er  

som   sagt   med   til   at   sænke   velfærden,   idet   markeder   bliver   valgt   fra.   Dog   kan   parallelhandel,  

under   de   rette   omstændigheder   øge   velfærden,   fordi   der   i   grunden   bliver   solgt   til   alle  

markeder.   For   at   dette   skal   lykkes,   er   det   dog   vigtigt,   at   der   prisdiskrimineres   udfra  

143   Langus,   G.,   Neven,   D.,   &   Poukens,   S.   (2014)   op.   cit.   s.   81  
144  Ibid.   
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efterspørgslen   og   ikke   udfra   omkostningerne .   Prissættes   der   ikke   udfra   efterspørgslen,  145

reduceres   velfærden.   

 

Ud   fra   ovenstående   kan   det   udledes,   at   parallelhandlen   ikke   er   interessant   for   producenten.  

Producenten   kan   miste   sit   incitament   til   at   investere   i   film,   idet   hans   profit   formindskes.  

Profitten   producenten   får   fra   prisdiskrimination   er   vigtig   i   forhold   til   reinvesteringen   i  

fremtidige   film,   det   vil   sige   området   for   udvikling   eller   R&D   (Research   and   Development).  

Producenten   er   interesseret   i,   at   skabe   blive   ved   med   at   producere   film,   således,   han   blive  

ved   med   at   skabe   profit   og   kan   drage   nytte   af   stordriftsfordele .   Som   tidligere   nævnt   er  146

produktionsomkostningerne   til   en   film   sunk,   men   dette   betyder   ikke,   at   de   er   ubetydelige   i  

forhold   til   om   en   producent   skal   investere   i   produktionen   af   en   film   fremover.   Udover   høje  

produktionsomkostninger,   som   kan   ligge   i   millionklassen,   skal   profitten   sikre,   at   markedet  

også   får   kendskab   til   filmen.   Der   er   således   høje   produktions-   og   marketingsomkostninger  

forbundet   til   produktion   og   salg   af   film,   hvorfor   producenten   er   interesseret   i   at   skabe   så   høj  

profit   som   muligt,   hvilken   han   kan   ved   hjælp   af   prisdiskriminationen.   

 

Opvejning   af   produktion   af   en   film  

Prisdiskrimination   fremmer   altså   incitamentet   for   at   investere   i   film.   Givet   man   som  147

producent   skulle   vælge   om   det   kunne   betale   sig   at   investere   i   en   film,   ville   man   ifølge  

Langus,   Neven   og   Poukens   kigge   på   de   tre   faktorer   der   påvirker   omfanget   af   fordele   der   er   i  

forbindelse   hermed :   148

 

1) Forskellen   i   efterspørgslen  

2) Størrelsen   af   sunk   og   fixed   costs  

3) Levetiden   af   produktet  

 

Forskellen   i   efterspørgslen   

Som   tidligere   beskrevet   er   det   nødvendigt,   for   prisdiskrimination   at   fungere,   at   forbrugerne  

kan   opdeles   i   observerbare   klasser.   Er   det   ikke   muligt   at   skelne   mellem   forbrugerne   og   deres  

vurdering   af   filmen,   er   der   ingen   grund   til   at   prisdiskriminere.   Omvendt   kan   det   ved   kendskab  

til   vil   prisdiskrimination   kunne   lede   til   fuld   producentoverskud   uden   tab   i   velfærden,   hvis  

forbrugerne   kan   opdeles.   Derfor   giver   det   mening   for   producenten   at   vurdere,   hvorvidt   det   er  

145   Valletti,   T.   (2006).   Differential   pricing,   parallel   trade,   and   the   incentive   to   invest.    Journal   of  
International   Economics,     70 (1),   314-324.  
146   Langus,   G.,   Neven,   D.,   &   Poukens,   S.   (2014)   op.   cit.   s.   83  
147   Motta,   M.   (2004)   op.   cit.   afsnit   7.4.1.4,   s.   496-497  
148  Langus,   G.,   Neven,   D.,   &   Poukens,   S.   (2014)   op.   cit.    s.   84  
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muligt   at   prisdiskriminere   mellem   markeder   og   hvor   høj   grad   det   kan   lade   sig   gøre.   Når   man  

for   eksempel   kigger   på   et   marked   som   EU,   har   producenten   et   marked,   der   kan   inddeles   i  

både   lande,   kulturer,   sprog   og   økonomi,   hvilket   indikerer   en   stor   mulighed   for   forskel   i  

efterspørgslen   efter   en   film   og   dermed   taler   for   at   han   skal   udlicitere   sin   film   på   baggrund   af  

territorier,   for   at   udnytte   den   store   mulighed   for   prisdiskrimination.  

 

Størrelsen   af   produktionsomkostninger  

Omfanget   af   omkostninger,   der   er   sunk   og   fixed   og   størrelsen   heraf,   er   som   tidligere  

beskrevet   en   vigtig   faktor,   når   en   producent   skal   vælge   at   investere   i   et   projekt.   Givet  

produktionsomkostningerne   er   meget   høje   og   er   sunk,   og   producenten   som   regel   er  

risikoavers ,   vil   det   betyde,   at   man   som   investor   ikke   investerer   i   særlig   mange   film,   nok  149

nærmere   for   få   film.   Dette   betyder,   at   hver   gang   der   så   bliver   investeret   i   en   film,   øges  

velfærden .   Prisdiskriminationen   sikrer   investorer   i,   at   han   kan   få   mest   profit   ud   af   sin  150

investering   og   øger   dermed   hans   incitament   til   at   investere.   

 

Levetiden   af   produktet  

Et   måske   givet   spørgsmål,   for   en   filmproducer   er,   hvor   længe   kan   jeg   tjene   penge   på   min  

investering.   Jo   længere   levetid   et   produkt   har,   desto   længere   tid   vil   forbrugeren   drage   nytte  

af   det   i   forhold   til   at   købe   et   nyt   produkt.   Film   har   en   relativ   kort   levetid.   Det   vil   sige,   at   efter  

et   stykke   tid,   vil   efterspørgslen   på   filmen   falde.   Ældre   film   er   ikke   i   ligeså   stort   efterspørgsel,  

som   nye   film.   

 

Oligopol  

 

På   trods   af,   at   producenten   ved   hjælp   af   eneretten   har   monopol   på   den   film,   han   har  

produceret,   betyder   det   ikke,   at   han   ikke   har   konkurrence.   Film   kan   både   blive   set   som  

substitutter   og/eller   supplementer   alt   efter   forbrugerens   nytte.   Det   vil   sige,   at   der   på   trods   af  

producentens   eneret   til   filmen   ikke   er   helt   mulighed   for   at   sætte   monopolpriser.   Markedet  

producenten   opererer   på   vurderes   til   at   være   et   oligopol,   til   bedre   forståelse   af   

 

Oligopol   defineres   ved   to   eller   flere,   men   dog   få   virksomheder,   der   konkurrerer   på   det  

samme   marked .   Der   er   kun   to   eller   få   virksomheder   på   markedet   grundet   de   høje  151

149  Ibid.   s.   85  
150  Ibid.   
151   Cabral,   L.,   &   Massachusetts   Institute   of   Technology.   MIT.   (2017)   op.   cit.   s.   185  

77  



markedsbarrierer,   der   er   skabt   af   de   høje   produktionsomkostninger,   der   skal   til   for   at   entrere  

på   markedet.   På   trods   af   der   er   konkurrenter   på   markedet,   har   de   enkelte   virksomheder  

fortsat   nok   indflydelse   på   markedet   til   at   kunne   fastsætte   priserne.   Derudover   er  

produkterne,   de   sælger,   differentierede .   Film   er   som   sagt   ikke   ens,   men   kan   dog   blive  152

betragtet   som   substitutter   eller   supplementer   alt   efter   forbrugerens   præferencer   og  

reservationspris.   Der   tages   her   udgangspunkt   i,   at   film   ikke   er   ens   og   blot   defineret   ud   fra   et  

stykke   audiovisuelt   indhold.   

 

I   stedet   for   at   konkurrere   på   prisen,   som   det   eneste,   konkurreres   der   om   markedet   og  

markedsandele,   hvilket   manifesterer   sig   i   fx   branding,   reklame   eller   anden   marketing.  

Derudover   fungerer   virksomhederne   på   markeder   ved   at   være   reaktive,   hvilket   gøres   ved   at  

overvåge   hinanden   og   handle   strategisk   ud   fra,   hvad   konkurrenterne   gør .   Et   eksempel  153

kunne   være,   at   producenterne   ikke   udgiver   deres   film   samtidigt,   da   for   mange   film   på  

samme   tid   vil   tømme   markedet   for   forbrugere,   der   kunne   tænke   sig   at   se   film   på   lige   netop  

det   tidspunkt.   Det   samme   gælder   for   streamingtjenesterne,   som   ikke   vil   lægge   en   udgivelse  

af   en   ny   serie   samtidig   med   et   stort   hit   som   Game   of   Thrones.   På   denne   måde   konkurrerer  

producenterne   med   hinanden   med   en   form   for   non-price   competition.   

 

Vertikale   aftaler   
 

En   anden   måde   hvorpå   producenten   kan   øge   sin   profit,   er   ved   at   indgå   vertikale   aftale   med  

distributøren.   Producenten   har   en   stor   del   af   magten   i   deres   aftaleforhold,   i   og   med   at   det   er  

ham,   der   har   ophavsretten   til   det   gode,   som   udliciteres   til   distributøren,   i   form   af   licensaftaler.  

Selvom   producenten   har   en   del   magt,   har   distributøren   også   noget   at   forhandle   med,   da   det  

er   distributøren,   der   fastlægger   den   endelige   pris   for   forbrugeren,   hvilket   gør,   at   han   har   en  

stor   indflydelse   på   den   endelige   efterspørgsel   af   godet .   Selvom   distributøren   også   har   en  154

selvstændig   magt   i   aftaleforholdet,   er   det   ofte   ham   der   underlægges   begrænsninger   i  

aftaleforholdet   mellem   parterne.   Vertikale   aftaler   kan   udformes   forskelligt   og   have   forskellige  

mål,   hvorfor   det   ikke   er   muligt   at   finde   ét   endegyldigt   svar   på,   hvorvidt   de   gavner   samfundet  

eller   ej.   Derfor   vil   der   i   denne   analyse   blive   undersøgt   hvilke   vertikale   begrænsninger   der  

typisk   findes   mellem   parterne,   når   producenten   udliciterer   audiovisuelt   indhold   til  

distributøren,   samt   hvilken   effekt   dette   har   på   parterne   og   på   samfundet.  

152   Lipczynski,   John,   Wilson,   John   O.   S,   &   Goddard,   John.   (2017)   op.   cit.   164  
153   Ibid.   s.   165  
154   Cabral,   L.,   &   Massachusetts   Institute   of   Technology.   MIT.   (2017)   op.   cit.   s.   333  
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Almindelige   vertikale   aftaler   i   branchen  

Aftalerne   kan   udformes   forskelligt,   men   der   er   ofte   visse   formål   der   går   igen,   i   den  

audiovisuelle   mediebranche.   Formålet   med   aftalerne   er   ofte   en   territoriale   opdeling   af  

markedet,   eller   en   effekt   aftalerne   får.   Gængse   aftaler   involverer :   155

 

a) Distributøren   forpligter   sig   til   at   betale   en   del   af   nettofortjenesten   af   filmen   til  

producenten   

Herved   kan   producenten   sikre   distributørens   incitament   til   at   markedsføre  

filmen   til   forbrugeren.   I   praksis   kan   det   dog   give   moral   hazard   problemer 156157

,   for   eksempel   hvis   distributøren   har   en   anden   film   han   hellere   vil  158

markedsføre,   da   har   en   højere   profit   ved   flere   salg   af   den.   Derudover   kan   det  

også   give   et   forpligtelsesproblem   (commitment   problem).   Hvis   producenten  

har   solgt   en   film   til   en   distributør   og   distributøren   har   markedsført   den,   så   kan  

producenten   blive   fristet   til   at   sælge   to’eren   af   filmen   til   en   anden   distributør,  

der   har   et   større   marked,   hvilket   vil   gøre,   at   den   første   distributør   ikke   kan  

udnytte   sin   markedsføring   af   den   første   film   igen.   Parterne   kan   derved   ikke  

forpligte   sig   til   hinanden,   da   distributøren   ser   det   som   en   risiko   at   producenten  

kan   blive   opportunistisk.   159

 

b) Ikke-lineær   prismodel   mellem   producenten   og   distributøren   

Herved   betaler   distributøren   en   fast   pris   for   licensen   til   den   givne   film   og  

derefter   betaler   han   et   mindre   beløb,   pr.   stream.   Ofte   vil   den   variable  

komponent   have   en   et   minimumsbeløb   salget   skal   overstige   og   distributøren  

vil   blive   opkrævet   et   beløb,   hvis   ikke   salget   overstiger   det   afsatte   minimum.  

På   den   måde   afhjælpes   moral   hazard   problemet,   da   distributøren   har   et  

incitament   til   at   få   solgt   producentens   vare .   Forsalg   er   også   en   form   for  160

ikke-lineær   prissætning,   da   licensen   til   en   film   sælges,   inden   den   kommer  

distributøren   i   hænde.   Denne   løsning   er   dog   risikobetonet   fordi   salget   ikke  

155   Langus,   G.,   Neven,   D.,   &   Poukens,   S.   (2014).   op.cit .    Afsnit   3.1,   s.   50   -   53  
156  Ibid,   s.   50  
157  Moral   hazard   er   et   problem,   der   opstår,   når   der   er   asymmetrisk   information   mellem   parterne.   Det  
opstår   efter   kontraktindgåelse   mellem   parterne,   når   en   af   parterne   agerer   opportunistisk   og   imod   den  
anden   parts   interesser.   F.eks.   når   en   forbruger   har   købt   en   forsikring,   så   kan   han   agere   opportunistisk  
overfor   forsikringsselskabet,   ved   ikke   være   agtpågiven,   fordi   han   er   forsikret.   
158  Lipczynski,   John,   Wilson,   John   O.   S,   &   Goddard,   John.   (2017).   Op.   cit.,   kap   5.4,   s.   113  
159  Ibid,   s.   69  
160  Ibid,   s.   51  
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kendes   på   forhånd   og   distributøren   vil   derfor   ofte   bede   om   territorial  

eksklusivitet   for   at   eliminere   en   del   af   risikoen.   161

 

c) Deling   af   markedsføringsomkostninger  

Når   både   producenten   og   distributøren   nyder   godt   af   markedsføringen   af   en  

film,   kan   det   være   svært   at   beslutte,   hvem   der   skal   afholde   omkostningerne,  

hvilket   kan   føre   til   at   incitamentet   til   markedsføringen   er   småt.   Hvis   parterne  

aftaler   at   distributøren   enten   betaler   en   fastlagt   pris   for   markedsføringen   eller  

en   procentvis   sats,   vil   der   være   et   større   incitament   for   ham   til   at  

markedsføre.   Denne   aftale   vil   også   typisk   være   suppleret   af   en   eksklusiv  

territorial   aftale,   så   distributøren   ikke   skal   kæmpe   med   et   free-riding   problem,  

hvor   andre   distributører   nyder   godt   at   hans   markedsføring   af   en   film,   de  

begge   viser.   162

 

d) Hold-back   perioder  

Producenten   vil   ofte   pålægge   distributøren   en   hold-back   periode,   for   at   kunne  

fuldføre   sin   windowing-strategi.   Denne   type   af   aftale   ses   oftest,   hvis  

distributøren   opererer   i   flere   vinduer,   f.eks.   hvis   han   både   har   en  

SVOD-tjeneste   og   en   flow   TV-kanal.   I   afhandlingens   tilfælde,   vil   dette   ikke  

være   relevant,   da   det   antages   at   licensperioden   først   starter,   når  

SVOD-vinduet   er   relevant   for   producenten.   163

 

e) Territoriale   aftaler   

Territoriale   begrænsninger   er   nogle   af   de   vigtigste   aftaletyper,   i   forhold   til  

afhandlingens   område,   da   den   økonomiske   tilgang   til   den   territoriale   opdeling,  

er   en   anden,   end   den   juridiske.   Den   territoriale   opdeling   afhjælper   de  

usikkerheder   der   kan   opstå,   i   forhold   til   den   faste   pris   distributøren   betaler  

producenten   for   licensen   af   en   film.   Det   kan   nemlig   være   svært   at   fastsætte  

prisen,   hvis   ikke   der   er   sikkerhed   for,   hvor   stort   et   marked   filmen   når   ud   til,  

gennem   distributøren.   Derudover   afhjælper   den   eksklusive   territoriale  

opdeling   også   free-rider   problemet,   da   distributøren   på   den   måde   er   sikker   på  

at   han   får   den   fulde   fortjeneste   af   hans   markedsføringsomkostninger   og   i  

øvrigt   ikke   skal   bekymre   sig   om   konkurrence   vedrørende   filmen,   på   hans  

161  Ibid.   
162  Ibid.  
163  Ibid,   s.   52  
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område.   Omvendt   vinder   producenten   også   på,   at   han   kan   sælge   sine  

licenser   til   de   priser,   hver   distributør   vil   give   for   dem   i   hvert   land   og   på   den  

måde   optimerer   han   sit   salg.   164

 

Optimering   af   social   velfærd   gennem   vertikale   aftaler  

Vertikale   aftaler   kan   generelt   gøre   et   marked   mere   lukrativt,   da   de   har   en   tendens   til   at   skabe  

større   profit   ned   gennem   forsyningskæden   af   producent,   distributør   -   og   forbrugerforholdene.   

Producenten   benytter   sig   af   dem   til   at   kunne   prisdiskriminere   og   distributøren   drager   fordel  

af   dem   ved   at   free-rider   problemet   løses   for   ham.   Således   bringer   de   vertikale   aftaler   fordele  

med   sig   for   producenten   og   distributøren,   men   hvis   forbrugeren   inddrages,   kan   der   opstå   et  

nyt   problem,   nemlig   dobbeltmarginaliseringsproblemet.   For   at   skabe   en   forståelse   for  

fordelene   ved   løsningen   af   free-rider   problemet   og   ulemperne   ved   det  

dobbeltmarginaliseringproblem   det   medfører,   behandles   de   to   ting   i   det   følgende.   

 

Free-rider   problemet  

Hvis   film   anskues   som   én   samlet   varegruppe,   er   film   ens.   Undersøges   varegruppen   dog   på  

et   mere   nærliggende   plan,   er   der   ikke   tale   om   perfekte   substitutter,   da   film   er   forskellige  

både   hvad   angår   genre,   skuespillere,   historie   osv.   Netop   fordi   der   ikke   er   to   film,   der   er   ens,  

er   markedsføringen   af   hver   film   essentiel   for   dens   salg   til   forbrugerne.   Også   på  

streamingmarkedet   gælder   det   om   at   have   et   katalog   af   forskellige   film,   der   rammer   den  

målgruppe   tjenesten   henvender   sig   til.   I   forhold   til   markedsføringen   af   film,   kan   det   betale   sig  

for   streamingtjenesten   at   investere   i   markedsføring,   for   at   appellere   til   forbrugerne.  

Streamingtjenesten   har   dog   ofte   den   fordel,   at   en   del   af   markedsføringen   allerede   er   sket,   i  

forbindelse   med   at   filmen   blev   tilgængelig   i   et   af   de   tidligere   vinduer,   f.eks.   Vist   i   biografen  

eller   solgt   digitalt   eller   på   DVD.   På   samme   måde   drager   flow-tv   kanalerne   og  

AVOD-vinduerne   også   fordel   af   den   investering   streamingtjenesten   vælger   at   bruge   på  

markedsføringen   af   en   bestemt   film.   

 

Det   kan   med   andre   ord   siges,   at   de   forskellige   aktører    free-rider    på   hinanden.   Processen  

kan   føre   til,   at   flere   af   parterne   vælger   enten   slet   ikke   at   investere   i   markedsføring,   eller  

investere   betydeligt   mindre,   end   hvis   andre   aktører   ikke   allerede   havde   markedsført   filmen.   I  

sidste   ende   skader   det   både   producenten   og   distributørerne,   hvis   der   ikke   bliver   markedsført  

for   filmen,   da   efterspørgslen   vil   falde   og   dermed   også   parternes   indtjening.   Forbrugerens   tid  

og   penge   afhænger   meget   af   markedsføringen   af   filmen,   da   der   er   tale   om   et   gode   i   form   af  

164  Ibid  
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underholdning   og   forbrugeren   har   et   behov   for   at   vide   noget   om   filmen,   før   han   beslutter   sig  

for   om   den   er   hans   tid   og   penge   værd.   Udover   at   free-rider   problemet   sker   på   tværs   af   de  

forskellige   vinduer,   opstår   det   også,   hvis   to   streamingtjenester   har   den   samme   film   i   deres  

katalog.   Hvis   den   ene   streamingtjeneste   vælger   at   investere   meget   i   markedsføringen   af  

filmen,   vil   den   anden   tjeneste   automatisk   nyde   godt   af   den   stigende   efterspørgsel   og   dermed  

free-ride   på   den   første   tjenestes   investeringer.   165

 

Dette   problem   kan   afhjælpes   ved   eksklusive   territoriale   licenser,   der   tildeles  

streamingtjenesterne,   eventuelt   suppleret   med   hold-back   aftaler,   for   også   at   eliminere  

free-rider   problemet   mellem   de   forskellige   vinduer.   Hvis   producenten   kun   giver   én   tjeneste  

licens   til   at   streame   hans   film   i   et   bestemt   område,   høster   de   selv   den   gevinst   der   kommer   af  

at   markedsføre   filmen,   samtidig   med   at   producenten   får   den   største   profit   ved   at   kunne  

prisdifferentiere   (prisdiskriminere)   mellem   sine   markeder.   Producenten   kan   også   vælge   selv  

at   afholde   alle   udgifterne   til   markedsføring.   Dette   kan   dog   vise   sig   at   være   mindre   effektivt,  

da   han   ofte   ikke   har   et   lige   så   indgående   kendskab   til   det   pågældende   nationale   marked,  

som   det   distributøren   har.   Den   territoriale   opdeling   bliver   dermed   en   løsning,   der   giver   begge  

parter   større   profit   grundet   parternes   incitament   til   at   investere   i   markedsføringen   af   filmen.  

Dette   kan   også   vises   i   en   fiktiv   case,   hvor   den   samlede   velfærd   falder,   grundet   parternes  

manglende   incitament   til   at   investere   i   markedsføringen,   hvis   de   ikke   har   eksklusive  

territoriale   licenser.   

 

Hvis   en   case   opstilles,   hvor   der   til   at   starte   med   er   en   producent   og   to   distributører   på  

markedet   og   ingen   eksklusive   territorier,    kan   producentoverskud   (producer   surplus,   PS),  

forbrugeroverskud   (consumer   surplus,   CS)   og   den   samlede   velfærd   (welfare,   w)   beregnes.  

Det   vises   først   hvordan   overskuddene   afhænger   af   distributørernes   incitament   til   at  

markedsføre   filmen   og   dernæst   hvordan   det   ændres,   hvis   virksomhederne   integrerer   og  

bliver   til   én   og   samme   virksomhed.   Formålet   er   at   vise,   hvorfor   en   eksklusiv   territorial   licens,  

afhjælper   den   faldende   velfærd   når   der   er   flere   virksomheder   på   markedet,   kontra   én.   

 

Følgende   gælder   :   166

=   Producent  U   
=   Distributør   1 D1  
=   Distributør   2 D2  

=   Forbrugers   opfattede   kvalitet   af   filmen,   givet   af    u  u = u + e  

165   Langus,   G.,   Neven,   D.,   &   Pouke ns,   S.   (2014).   Op.    cit.   ,   Afsnit   3.2,   s.   54   -   58  
166  Motta,   M.   (2004).   Competition   policy:   Theory   and   practice.   Cambridge   New   York:   Cambridge  
University   Press.,   kap.   6,   afsnit   6.2.2.1,   s-   316-318  

82  



=   Summen   af   distributørernes   markedsføringsindsats,   givet   af    e e = e1 + e2  
  =   Hver   distributørs   omkostning,   hvor, (q, ) q μe 2)  C ei = w + ( i

2/ μ    > 1  
=   Distributørens   omkostning,   som   er   :   +   prisen   pr.   enhed,   som   anses   værende   =   0  a w   
=   Engrosprisen   (wholesale   price),   afhænger   af   w  c  
=   Producentens   omkostning,   c   >   a  c  
  =   Forbrugerens   efterspørgsel,   givet   af   ,   hvor     er   i   stedet   for   parametret   ,   i  q v )  q = ( + e  p  v + e  a  

 q = a  p  
  =   Forbrugerens   faste   værdi   af   at   se   en   film  v  
  =   Den   pris   forbrugeren   betaler   (sættes   af   distributørerne   og   afhænger   af   )  p w  
=   marginal   nytte μ  
=   profit  π  

 

Når   en   forbruger   skal   se   en   film,   afhænger   hans   valg   af   hans   kendskab   og   forventninger   til  

filmen,   han   kan   siges   at   have   en   opfattet   kvalitet   af   filmen,   .    Distributørerne   skal   beslutte u  

sig   for,   hvor   stor   en   markedsføringsindsats   de   vil   give   for   at   sælge   producentens   film,   hvilket  

vil   sige   at   deres   indsats   har   en   effekt   på   forbrugernes   efterspørgsel   efter   filmen.   I   et   fiktivt  

eksempel,   er   Paramount   Pictures   producenten,   U   og   HBO   Nordic   og   TV2Play   er   to  

forskellige   distributører,   og   .   Hvis   HBO   Nordic   vælger   at   lægge   en   høj D1 D2  

markedsføringsindsats   for   en   film   som   TV2Play   også   har,   kan   TV2Play   free-ride   på   HBO  

Nordic’s   markedsføring.   Sammenhængen   mellem   forbrugernes   opfattede   kvalitet   af   filmen  

og   distributørernes   markedsføringsindsats   er,   at   den   opfattede   kvalitet   er   givet   ved   , u = u + e  

hvor   distributørernes   markedsføringsindsats   er   givet   ved   =   summen   af   distributørernes e  

markedsføringsindsats,   som   er   .e = e1 + e2  

 

Streamingtjenesternes   omkostninger   er   faste   og   uafhængige   af   hvor   mange,   der   streamer  

filmen,   hvilket   er   givet   ved,     ,   hvor   .    Forbrugernes   efterspørgsel   stiger (q, ) qC ei = w + 2
μe 2 

i μ    > 1  

des   større   markedsføringsindsats   tjenesterne   bringer,   hvorfor   efterspørgselsfunktionen   er  

givet   ved   .   Tjenesterne   anses   som   perfekte   substitutter,   hvorfor   den v )  q = ( + e  p  

markedsføringsindsats   de   vælger   at   give,   ikke   nødvendigvis   tilfalder   dem.   De   free-rider   altså  

af   hinandens   markedsføringsindsatser.   Fordi   begge   parter   kan   free-ride,   vil   ingen   af   dem  

ofre   en   markedsføringsindsats,   hvorfor   =   0.    Deres   eneste   omkostning   er   derfor e1 = e2  

engrosprisen   ,    så   .   Når   producenten   Paramount   kan   se   at   og   w  p1 = p2 = w    p = w  q = v  w

grundet   streamingtjenesternes   manglende   markedsføring,   vil   producenten   maksimere   sit  

udbytte   ved   ,   hvilket   omskrives   til   .   Når   producent   og πu w )(v )  maxw = (  c  w   w = 2
(v+c)  

distributørerne   er   separate   virksomheder,   ender   dette   med   at   give   følgende   producent-   og  

forbrugeroverskud   og   en   samlet   velfærd   på:   

 

, PSs = πu = 4
(vc)2  ,   CSs = 8

(vc)2  W s = 8
3(vc)2  
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Hvis   virksomhederne   derimod   integrerer   ( vertically   integrated) ,   får   den   nye   virksomhed   både  

producentens   omkostning   og   distributørernes   markedsføringsindsats,   hvilket   giver   et   nyt  

udbytte   at   maksimere:   ,   som   giver   nyt π p )(v )  maxp,e ,e1 2 vi = (  c + e1 + e2  p  μ 2
e21  μ 2

e22  

producent-   og   forbrugeroverskud   og   en   samlet   velfærd   på:   

 

, PSvi = πvi = 4(μ1)
μ(vc)2  ,   CSvi = 8(μ1)2

μ (vc)2 2

 ,       Hvor   W vi = 8(μ1)2
μ(3μ2)(vc)2  wvi > ws   

 

Hvis   casen   tilskrives   værdier,   kan   det   vises   ved:   

 

  =   Forbrugerens   faste   værdi   af   at   se   en   film   =   5 v  
=   Producentens   omkostning   =   2 c  
=   marginal   nytte   =   2  μ  

 

Hvis   værdierne   sættes   ind   i   PS,   CS   og   W   for   begge   situationer,   fås   følgende   værdier :   167

 

, PSs = πu = 4
(52)2  ,   CSs = 8

(52)2  W s = 8
3(52)2  

=>   , , 5PSs = 2 2  ,    , 2CSs = 1 1  ,W s = 3 5  

 

Og  

 

        , PSvi = πvi = 4(21)
2(52)2         ,         CSvi = 8(21)2

2 (52)2 2

W vi = 8(21)2
2((3 2)2)(52)*

2

 

=>   , ,PSvi = 4 5  ,    ,CSvi = 4 5  W vi = 9  

 

  <   ,W s = 3 5 W vi = 9  

 

Beregningerne   i   casen   viser   altså,   at   den   samlede   velfærd   falder,   hvis   der   er   konkurrence   på  

distributørmarkedet,   som   fjerner   incitamentet   til   markedsføringen,   og   hvis   parterne   i   øvrigt  

ikke   integrerer.   Hvis   værdien   af     ikke   var   0,   ville   forbrugernes   efterspørgsel   være   højere   og e  

producenten   vil   ikke   kunne   maksimere   profitten   af     direkte,   fordi   i kke   ville   være   lig    .    Hvis u  p  w  

ikke   der   investeres   i   markedsføring   fra   distributørernes   side,   vil   velfærden   være   størst,   hvis  

producenten   og   distributøren   integrerer.   Et   andet   problem   ved   at   producenten   og  

167  Mellemregningerne   findes   i   bilag   nr.   2  
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distributøren   er   to   forskellige   virksomheder   i   stedet   for   én,   er  

dobbeltamrginaliseringsproblemet.   

 

Dobbeltmarginaliseringsproblemet   

Dobbeltmarginaliseringsproblemet   vil   ske,   hvis   producenten   har   givet   distributøren   en  

eksklusiv   territorial   licens   til   hans   film,   f.eks.   for   at   afhjælpe   free-rider   problematikken.  

Problemet   sker   ved   at   begge   parter   i   værdikæden   tager   en   markup   for   produktet,   hvor  

forbrugeren   så   i   sidste   ende,   ender   med   at   betale   mere   for   produktet,   end   hvis   producenten  

og   distributøren   integrerede   og   var   én   virksomhed.   Dette   kan   vises   ved   følgende:   

 

Lad   (M)   være   producenten   og   (R   )   være   distributøren.   Efterspørgslen   er   givet   ved   D(p),   som  

i   princippet   er   bestemt   af   distributøren,   da   det   er   ham   der   sælger   produktet   til   forbrugeren.  

Engrosprisen   er    w    og   over   de   konstante   marginale   omkostninger    c ,   så    w   >   c .   Fordi  

producentens   marginale   omkostninger   er   nul,   MC   =   0,   ses   denne   ikke   på   figuren.   Det   er  

producenten,   M   der   fastsætter   engrosprisen    w.    I   det   tilfælde,   vil   distributøren,   R   have  

marginale   omkostninger   lig   engrosprisen    w .   Dette   vil   se   ud   som   i   figuren,   hvor   producenten  

vil   tjene   en   variabel   profit,   der   udgør   det   blå   felt    A,    og   distributøren   vil   tjene   en   variabel   profit,  

der   udgør   det   røde   felt    B .   Felterne   A+B   udgør   således   den    vertikale   værdikæde ,   hvor   den  

optimale   pris   er   Pr   og   det   optimale   output   er   Qm.   

 

figur   5  168

168   Cabral,   L.,   &   Massachusetts   Institute   of   Technology.   MIT.   (2017)   op.   cit.   S.   335  
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Begge   aktører,   M   og   R,   har   dermed   maksimeret   deres   profit   hver   især,   hvilket   også   afspejler  

den   pris   forbrugeren   kommer   til   at   betale.   Hvis   derimod   producenten   og   distributøren  

integrerer   og   bliver   til   firma   M&R,   får   de   distributørens   efterspørgselskurve   D(p)   (linje    a    i  

figuren)   og   producentens   marginalomkostning    c .    Derved   bliver   det   optimale   output   der,   hvor  

MR   skærer   MC,   som   vises   ved   det   nye   output     og   ved   prisen   .   Så   hvis qM&R  pM&R = w  

producenten   og   distributøren   integrerer   får   de   i   stedet   kasse    B+C    som   er   større   end    A+B ,  

fordi   C   >   A.   Dette   sker,   fordi   engrosprisen    w    ikke   længere   afgør   detailprisen   efter  

integrationen.   Virksomhed   M&R   kan   derefter   profitmaksimere,   hvilket   øger   den   samlede  

velfærd   i   værdikæden.  169

 

Tildelingen   af   eksklusive   territoriale   licenser   viser   sig   dermed   ikke   at   være   det   mest   optimale  

for   samfundet.   Problemet   kan   afhjælpes   på   samme   måde   som   tidligere   vist,   hvis  

virksomhederne   integrerer,   for   eksempel   ved   at   producenten   og   distributøren   fusionere.   

 

Der   er   dermed   ikke   et   endegyldigt   svar   på,   om   vertikale   aftaler   er   gode   eller   dårlige   for   den  

samlede   velfærd.   De   tidligere   nævnte   aftaler   a   )   -   e)   har   alle   fordele   og   ulemper,   når   de  

benyttes   mellem   parterne.   En   aftale   som   a)   om   overskudsfordeling   mellem   parterne,   kan  

være   god   i   forhold   til   at   forene   incitamenterne   mellem   parterne,   men   er   samtidig  

risikobetonet   i   forhold   til   moral   hazard   problemet   og   commitment   problemet.   Aftalerne   b)   -   e)  

lægger   alle   op   til   territorial   eksklusivitet,   hvad   end   det   er   selve   formålet   med   aftalen,   eller   et  

middel   til   at   nå   målet.   Det   kan   ikke   endegyldigt   siges,   om   de   territoriale   eksklusive   aftaler  

samlet   set   forhøjer   eller   sænker   velfærden   i   samfundet.   Det   må   afhænge   af   hver   aftale,  

parterne   og   deres   markedsandele   på   markedet.   På   den   ene   side   kan   de   vertikale   aftaler  

være   med   til   at   løse   problemer   som   free-rider   problemet   og   andre   eksternaliteter,   der   opstår,  

men   på   den   anden   side   kan   for   mange   eller   for   store   vertikale   integrationer   føre   til   for   lidt  

konkurrence   og   monopoltilstande   i   sidste   ende.   

 

 

 

 

169   Cabral,   L.,   &   Massachusetts   Institute   of   Technology.   MIT.   (2017)   op.   cit.   S.   335  
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Økonomisk   delkonklusion  

Ophavsrettens   eneret   er   fortsat   meget   relevant   for   den   måde   det   audiovisuelle   marked  

fungerer   på   i   dag.   Idet   der   er   tale   om   en   digital   film,   som   er   et   immaterielt   gode,   der   ikke   har  

nogen   fysiske   begrænsninger   i   den   forstand,   at   der   er   en   omkostning   ved   at   sælge   det,   er  

ophavsretten   nødvendig   for   at   sikre   rettighedshaveren   får   et   vederlag   fra   alle,   der   benytter  

sig   af   filmen.   Uden   ophavsretten   kan   vi   konkludere,   at   producenten   ville   blive   tvunget   til   at  

prissætte   sin   film   til   MC,   da   han   vil   blive   underbudt   af   konkurrenter   efter   første   udgivelse   af  

filmen.   Dette   gør   at   producenten   i   bund   og   grund   skulle   uddele   sin   film   gratis,   hvilket   vil  

fjerne   hans   incitament   for   at   producere   filmen   til   at   starte   med.   Ophavsretten   skaber   en  

økonomisk   sikkerhed   for   producenten   i   gennem   muligheden   for   at   kontrollere   filmens  

bevægelser   på   markedet.   På   denne   måde   er   han   sikret   en   indtjening,   og   har   dermed   et  

incitament   til   at   fortsætte   med   at   producere   film   på   egen   hånd.   Derudover   står   det   klart,   at  

eneretten   ikke   blot   giver   producenten   et   incitament   til   at   producere   film,   men   muligheden   for  

at   profitoptimere   gennem   at   prisdiskriminere   både   gennem   anden-   og  

tredjegradsdiskrimination.   

 

Hele   opbygningen   af   markedet,   hvor   filmlicitationer   sælges   gennem   vinduer   af   tid   hos  

bestemte   distributøre,   inden   den   bliver   stillet   til   rådighed   for   licitation   til   streamingtjenester   er  

grundet   effekten   af   at   kunne   prisdiskriminere   af   anden   grad.   Udover   prisdiskrimination   er   en  

anden   effekt   af   ophavsrettens   eneret   konkurrencen   mellem   producenter   og   distributører.  

Grundet   eneretten   er   markedet   som   producenten   et   oligopol,   da   kriterierne   herfor   er   opfyldt.   

 

På   markedet   er   der   et   grundlæggende   problem,   i   forhold   til   distributørens   manglende  

incitament   til   markedsføring   af   filmen.   Markedsføringen   forsøges   ofte   at   pålagt   distributøren,  

da   det   er   ham   der   har   det   bedste   kendskab   til   forbrugerne   på   markedet.   Det   manglende  

incitament   til   markedsføringen   opstår   både   fordi   der   er   et   moral   hazard   problem   og   fordi   der  

er   et   grundlæggende   free-rider   problem   på   markedet.  

  

Problematikkerne   søges   løst   ved   fire   gængse   vertikale   aftaler,   der   indgås   mellem   parterne.  

Tre   af   aftalerne   har   dog   nogle   tungtvejende   ulemper   ved   dem,   hvorfor   det   typisk   vil   være   den  

sidste   aftaletype,   nemlig   eksklusive   territoriale   licenser,   der   fokuseres   på   mellem   parterne.  

Ud   fra   den   opstillede   case   i   analysen,   kan   det   konkluderes   at   den   samlede   velfærd   vil   stige,  

hvis   parterne   i   det   vertikale   forhold   fusionere,   såfremt   de   ikke   når   at   afværge   free-rider  

problemet.   Dette   understreger   vigtigheden   af,   at   problemet   bliver   løst.  
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Det   pointeres   dog   også,   at   der   ved   løsningen   af   free-rider   problemet   gennem   de   eksklusive  

territoriale   licenser,   opstår   et   dobbeltmarginaliseringsproblem.   Dette   problemet   løses   også  

bedst,   hvis   parterne   fusionerer.  

  

Dermed   må   det   konkluderes   at   samfundet   vinder   mest   på,   at   parterne   i   det   vertikale   forhold  

fusionere,   fremfor   at   de   aftaler   eksklusive   territoriale   licenser.   Hvis   ikke   dette   er   en   mulighed,  

vil   de   eksklusive   territoriale   licenser,   dog   stadig   have   den   effekt   at   free-rider   problemet   løses,  

hvilket   også   er   en   god   ting   for   den   samlede   velfærd   i   sidste   ende.   Det   kan   dermed  

konkluderes   at   vertikale   aftaler   mellem   parterne   både   kan   have   fordele,   når   aftalerne   løser  

de   problemer   der   er   på   markedet,   men   også   kan   være   mindre   gode   end   en   løsning,   der  

indebærer   fusion   af   parterne.  
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Kapitel   5  

Integreret   analyse   
 

Den   integrerede   analyse   sammenfatter   de   delkonklusioner,   der   er   fundet   gennem   de   to  

positive   analyser   i   den   økonomiske-   og   den   juridiske   analyse.   Det   er   således   i   den  

integrerede   analyse   at   problemformuleringens   hovedspørgsmål   besvares.   Afhandlingens  

hovedproblemformulering   løses   ved   brug   af   retsøkonomiske   værktøjer,   der   i   sidste   ende  

svarer   på,   hvordan   reglerne   indenfor   ophavsretten   kan   optimeres,   således   at  

samfundsnytten   stiger,   givet   eksistensen   af   streamingtjenester   på   det   audiovisuelle   marked.  

De   retsøkonomiske   midler   der   bruges,   er   til   at   starte   med,   en   analyse   af   de   eksternaliteter  

der   findes   på   markedet.   Dernæst   en   analyse   af   coase-teoremet,   for   at   se   om   markedet   kan  

regulere   sig   selv   og   på   den   måde   finde   ud   af   om   reglerne   overhovedet   kan   optimeres.   Til  

slut   følger   en   Kaldor   Hicks   analyse,   der   præsenterer   de   muligheder   der   er   for   optimering   af  

reglerne,   samt   de   fordele   og   ulemper   der   er   ved   disse.   

 

Eksternaliteter  

Eksternaliteter   er,   når   en   handling   fra   en   part   (person   eller   virksomhed),   har   en   effekt   på   en  

anden   part.   Effekten   kan   både   være   positiv   eller   negativ   og   derved   findes   der   både   positive  

og   negative   eksternaliteter.   Når   en   person   ryger   og   vedkommende   derigennem   udsætter  

sine   medmennesker   for   passiv   rygning,   er   der   tale   om   en   negativ   eksternalitet.   På   samme  170

måde   er   det   en   positiv   eksternalitet,   hvis   en   person   på   en   solrig   dag,   slår   en   parasol   op,   som  

flere   mennesker   kan   søge   skygge   under.   Når   producenten   udliciterer   sit   audiovisuelle  

indhold,   ved   at   indgå   licensaftaler   med   distributørerne,   kan   der   opstå   eksternaliteter,   som   er  

de   eksterne   effekter   der   opstår,   på   baggrund   af   deres   aftale.   Ofte   vil   negative   eksternaliteter  

være   af   interesse,   når   samfundsøkonomien   undersøges,   da   der   ikke   tages   højde   for   disse  

og   der   derfor   er   tale   om   inefficiente   ressourceallokeringer.    Udover   at   være   inddelt   i  171

positive   og   negative   eksternaliteter,   skelnes   også   mellem   produktions-   og   forbrugs  

eksternaliteter.   Forbrugs   eksternaliteter   forekommer,   når   forbruget   af   et   gode   har   den   effekt  

at   de   sociale   omkostninger   eller   de   sociale   fordele   er   enten   højere   eller   lavere   end   de   private  

omkostninger,   alt   efter   om   det   er   en   positiv   eller   negativ   eksternalitet.   Omvendt   forekommer  

170   Eide,   Erling,   &   Stavang,   Endre.   (2018),   op.   Cit.   s.   101.   
171  Ibid,   s.   102  
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produktions   eksternaliteter,   når   produktionen   af   et   gode   fører   til   at   den   private   fordel   er   enten  

højere   eller   lavere   end   den   sociale   omkostning   eller   fordel,   alt   efter   om   der   er   tale   om   en  

positiv   eller   en   negativ   eksternalitet.   172

 

I   Forhold   til   licensaftalen   mellem   producenten   og   distributøren,   kan   denne   som   tidligere  

nævnt   har   en   effekt   på   andre   aktører   på   markedet   og   i   samfundet.   Hvis   forudsætningen   er,  

at   producenten   sælger   til   flere   distributører   og   han   ikke   opdeler   sit   marked   territorialt,   så  

opstår   der   et   free-rider   problem,   der   er   en   eksternalitet.   

 

Free-rider   problematikken   som   en   eksternalitet   

I   situationen   hvor   producenten   og   distributøren   indgår   licensaftaler,   er   der   især   én   vigtig  

eksternalitet,   nemlig   det   free-rider   problem   der   opstår,   hvis   markedet   ikke   er   territorialt  

opdelt.   Eksternaliteten   opstår,   når   producenten   sælger   licenser   til   flere   distributører,   der  

opererer   på   det   samme   marked.   Som   tidligere   beskrevet   afhænger   efterspørgslen   af   en   film   i  

høj   grad   af,   hvad   forbrugerne   ved   om   filmen   og   dermed   hvad   de   kan   forvente.   Derfor   er   det  

afgørende   at   der   bliver   markedsført   for   filmen,   så   efterspørgslen   efter   den   stiger.   Den  

negative   eksternalitet   ligger   i,   at   hvis   én   distributør   investere   i   markedsføring   af   filmen,   kan  

de   andre   distributører   free-ride   på   hans   investering.   De   øvrige   distributører   har   således   en  

lavere   omkostning   og   kan   udbyde   filmen,   eller   deres   streamingabonnement   billigere   til  

forbrugerne.   Da   forbrugerne   er   rationelle,   skifter   de   til   den   billigste   distributør,   hvilket   gør   at  

incitamentet   til   at   investere   i   markedsføring   for   distributørerne,   er   lav   til   ikke-eksisterende .  173

Dette   skader   også   i   sidste   ende   producenten,   da   markedsføringen   af   hans   film   ikke   sker   og  

efterspørgslen   på   den   baggrund   falder.   

 

For   at   skabe   en   forståelse   af,   hvordan   free-rider   problematikken   er   en   eksternalitet,   afbildes  

de   fire   typer   eksternaliteter   i   nedenstående   figur,   hvor   følgende   forkortelser   er   brugt:   MSB  

(marginal   social   benefit)   er   marginale   sociale   fordele,   MSC   (marginal   social   cost)   er  

marginale   sociale   omkostninger,   MPC   (marginal   privat   cost)   er   marginale   private  

omkostninger   og   MPB   (marginal   private   benefit)   er   marginale   sociale   fordele.   

 

 

 

 

172  Ibid,  
173   Cabral,   L.   (2000).   Intro duction   to   industrial   organiza tion.   Cambridge,   Mass.,   USA:   The   MIT   Press.  
s.   193  
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Figur   6  174

 

Som   udgangspunkt,   er   der   tale   om   en   positiv   forbrugseksternalitet   til   at   starte   med,   idet  

distributørerne   free-rider   på   hinanden.   Det   er   en   forbrugs   eksternalitet   i   og   med   at  

eksternaliteten   opstår   ved   forbruget,   når   de   andre   distributører   free-rider   på   den  

investerende   distributør.   I   det   tilfælde   rykker   MSB   i   figur   4)   til   højre,   fordi   alle   de   distributører  

der   ikke   har   investeret   i   markedsføringen,   bliver   påvirket   positivt   af   den   ene   distributørs  

investering.   Af   den   grund   vokser   Q   til   Q*   og   den   nye   ligevægt   er   højere   end   den   første   og  

den   samlede   velfærd   er   vokset   med   den   røde   trekant.   

 

174  Frank,   Robert   H,   &   Cartwright,   Edward.   (2016).   Op.   cit.   S.   547   -   548  
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Sker   dette,   vil   alle   de   distributører   der   free-rider,   kunne   prissætte   lavere   end   den   distributør  

der   til   at   starte   med   investerede   i   markedsføringen,   hvilket   fører   til   at   han   taber   markedet.  

Dette   forudser   distributøren,   hvorfor   han   ud   fra   en   rationel   tankegang   ikke   på   sigt   vil   foretage  

investeringen   i   markedsføringen.   Denne   forudsigelse   af,   hvad   der   på   sigt   vil   ske   på  

markedet,   kan   beskrives   som   en   negativ   eksternalitet,   hvis   den   oprindelige   investering   aldrig  

sker.   Dette   er   fordi   free-rider   problemet   kan   anskues   på   to   forskellige   måder,   alt   efter   om   der  

ses   på,   hvilken   effekt   problematikken   har   på   kort   sigt   (positiv   eksternalitet)   og   på   lang   sigt  

(negativ   eksternalitet).   Når   der   er   tale   om   en   negativ   eksternalitet,   overstiger   de   sociale  

omkostninger   MSC   de   private   omkostninger   MPC.   Dette   ses   afbilledet   i   figur   nr.   2,   hvor   MPB  

kurven   rykker   til   venstre   i   og   med   at   de   marginale   sociale   fordele   falder,   grundet   den  

negative   eksternalitet.   Der   skabes   derved   et   nyt   ligevægtspunkt   i   Q*,   P*,   der   er   lavere   end  

det   oprindelige   i   Q,P   og   det   kan   udledes   at   den   samlede   velfærd   er   faldet,   med   den   forskel  

der   er   mellem   Q   og   Q*   og   P   og   P*.   Tabet   i   den   sociale   velfærd   ses   i   den   markerede   trekant   i  

figuren.   Ressourcerne   på   markedet   er   dermed   ikke   allokeret   optimalt   og   der   er   tale   om   en  

markedsfejl,   da   parterne   alle   forventer   at   godet   (markedsføringen)   vil   blive   overkonsumeret,  

grundet   den   negative   eksternalitet.   

 

Free-rider   problemet   er   et   af   de   centrale   problemer   der   er   på   markedet,   for   de   audiovisuelle  

tjenester   på   nettet.   Hvis   den   samlede   nytte   for   samfundet   skal   optimeres,   er   det   nødvendigt  

at   løse   dette   problem.   Der   findes   forskellige   teorier   med   bud   på,   hvordan   problemer  

vedrørende   negative   eksternaliteter   kan   løses,   et   af   dem   er   Coase   teoremet.   

 

Coase   

Grundet   ovenstående   eksternalitet   inddrages   Coase-teoremet.   Coase-teoremet   er   et   teorem  

ud   fra   hvilket,   de   markedsfejl,   som   opstår,   kan   blive   løst,   såfremt   tre   specifikke  

forudsætninger   er   opfyldt.   I   tilfælde   af   de   tre   forudsætninger   er   opfyldt,   anses   tildeling   af  

juridiske   rettigheder   for   overflødig   for   at   kunne   løse   markedsfejlen.   Parterne   på   markedet  

kan   i   stedet   samarbejde   og   dermed   skabe   en   pareto-optimal   løsning   på   problemet.   Selve  175

teoremet   er   ikke   skrevet   direkte   ned   af   Coase   selv,   men   er   udfra   hans   artikel   fra   1960,   blevet  

udledt   af   andre   økonomer .   Der   er   derfor   flere   udlæg   af   teoremet,   der   beskriver,   hvordan  176

forudsætningerne   i   stærkere   eller   svagere   grad   skal   være   opfyldt,   for   at   parterne   på  

markedet   kan   finde   frem   til   en   Pareto-efficient   løsning   uden   hjælp   af   offentlig   regulering.  

175  Pacces,   A.M,   &   Visscher,   L.T.   (2011)   op.   cit.   Afsnit   4.1  
176   Riis,   T.   (1996).    Ophavsret   og   retsøkonomi .   København:   GadJura.   s.   37  
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Pareto-efficiens   defineres   ved,   at   ingen   af   parterne   ved   indgåelse   af   en   kontrakt   kan   stilles  

bedre   uden   den   anden   stilles   værre .   Dette   er   også   defineret   som   allokativ   efficiens.   I   det  177

følgende   vil   Coase-teoremet   blive   gennemgået   for   at   belyse,   hvorvidt   de   eksternaliteter   i  

form   af   free-rider-problemet,   som   opstår,   kan   løses   på   baggrund   af   markedets  

selvkorrigerende   adfærd.  

 

Veldefinerede   ejendomsrettigheder  

Den   første   forudsætning   er   veldefinerede   ejendomsrettigheder.   Dette   vil   sige   parterne   ikke  

skal   være   i   tvivl   om   hvem   retten   til   filmen   tilkommer.   Lige   på   dette   område   er   der   ingen  

tvetydighed,   da   ophavsrettens   §   2   tildeler   eneretten   til   ophavsmanden   af   filmen.  

Ejendomsrettighederne   er   derfor   veldefinerede.   

 

Rationelle   parter  

Næste   skridt   på   dagsordenen:   Parterne   skal   være   rationelle.   At   parterne   er   rationelle  

indebærer,   at   de   opfylder   tre   kriterier :   1)   De   vælger   den   mulighed   stillet   til   rådighed,   som  178

opfylder   deres   referencer   bedst,   2)   Deres   forventninger   er   baseret   på   den   information,   der   er  

stillet   dem   til   rådighed,   og   3)   De   indsamler   den   nødvendige   information   til   at   træffer   et   valg.  

De   handler   altså   konsekvent   og   resultatorienteret   i   overensstemmelse   med   egne   interesser  

for   at   egenoptimere   deres   forventede   nytte.   En   part   vil   således   have   transitive   præferencer,  

hvor   A   foretrækkes   over   B,   B   foretrækkes   over   C,   hvilket   betyder   A   foretrækkes   over   C .  179

 

Det   må   antages,   at   parterne   er   rationelle   og   egenoptimerer,   når   de   får   muligheden.   Er  

parterne   ikke   rationelle,   er   det   ikke   muligt   for   os   at   forudsige,   hvordan   de   reagerer   i  

specifikke   situationer   og   hvilke   principielle,   emotionelle   eller   tilfældige   påvirkninger,   der   har  

ligget   til   grundet   for   deres   handlinger   eller   valg   i   en   given   situation.   

 

Ingen   eller   ubetydelige   transaktionsomkostninger  

Med   transaktionsomkostninger,   menes   der   samtlige   omkostninger,   der   er   fra   filmen   kommer  

fra   producenten   til   distributøren.   Omkostningerne   inddeles   som   regel   i   søgeomkostninger,  

forhandlingsomkostninger   og   kontrolomkostninger .   180

 

177  Pacces,   A.M,   &   Visscher,   L.T.   (2011)   op.   cit.   Afsnit   2.4  
178  Pacces,   A.M,   &   Visscher,   L.T.   (2011)   op.   cit.   Afsnit   2.1  
179  Ibid.  
180   Eide,   Erling,   &   Stavang,   Endre.   (2018)   s.   131  
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Søgeomkostninger   definerer   alle   omkostninger   forbundet   med   at   finde   og   udvælge   en   given  

distributør,   producenten   ønsker   at   udlicitere   til.   Forhandlingsomkostninger   definerer   alle  

omkostninger,   der   omhandler   forhandlingen   af   en   kontrakt.   Kontrolomkostningerne   omfatter  

sikring   af,   at   kontrakten   opfyldes   uden   kontraktbrud.   Eftersom   film   som   immaterielt   gode,   kan  

variere   i   meget   i   kvalitet   alt   efter   målgruppe,   genre,   budget,   producent,   instruktør   etc.   kan  

den   variere   meget   i   kvalitet,   og   hvad   der   er   behov   for   af   midler   til   at   få   den   solgt.   Nogle   film  

er   for   eksempel   del   af   en   franchise,   hvor   der   ikke   er   søge-,   forhandling-   eller  

kontrolomkostninger,   fordi   den   allerede   er   solgt   på   forhånd,   har   en   given   kontrakt,   der   ikke  

skal   forhandles   yderligere   og   hvor   kontrolomkostningerne   er   små,   fordi   den   sælges   globalt.  

Det   modsatte   kan   også   være   tilfældet.   For   enkelthedens   skyld   antages   der,   at   de  

transaktionsomkostninger,   producenten   har   med   at   få   solgt   filmen,   er   ubetydelige.   

 

Dermed   er   alle   forudsætninger   for   teoremet   opfyldt,   og   parterne   kan   finde   frem   til   en  

pareto-efficient   løsning,   uden   der   er   behov   for   regulering   på   markedet,   ved   at   indgå   en   i   en  

kontrakt.   Markedet   er   dermed   selvkorrigerende.   Dette   ses   ved   de   vertikale   aftaler,   som   bliver  

indgået   mellem   producenten   og   distributøren.   En   løsning   er,   at   den   part,   som   afholder  

udgiften   til   markedsføringen   af   filmen,   bliver   gennem   aftalen   kompenseret,   således   han   ikke  

står   dårligere   end   den   der   free-rider   på   marketingen.   En   anden   løsning,   som   er   med   til   at  

danne   grundlag   for   afhandlingen,   er   tildelingen   af   et   eksklusivt   marked,   således   ingen   anden  

distributør   skal   kunne   free-ride   på   investeringen.   

 

Problemet   med   det   selvkorrigerende   marked,   er,   at   alle   parter   handler   rationelt   og   dermed  

egenoptimerer.   Givet   kontrakterne   mellem   parterne   ikke   er   tilgængelige   for   offentligheden,  

og   de   tvister,   der   ender   i   voldgift   tillige   heller   ikke   er   offentlige,   gør   det   nemmere   for   parterne,  

at   indgå   i   alt   for   egenoptimerende   aftaler,   altså   aftaler,   der   tangerer   til  

konkurrencebegrænsende,   som   behandlet   i   domsanalysen   i   den   juridiske   analyse.   

 

Selvom   teoremet   altså   er   opfyldt,   er   det   selvkorrigerende   marked   ikke   den   perfekte   løsning,  

idet   der   kan   opstå   situationer   som   denne,   der   i   dette   tilfælde   blev   opdaget,   men   også   kunne  

have   været   gået   uopdaget   hen.   Dette   kræver   et   skarpt   øje   fra   konkurrencemyndighedernes  

side.   Det   er   dog   værd   at   huske   på,   Coase-teoremet   første   og   fremmest   bidrager   til   at  

understrege   den   afgørende   betydning   transaktionsomkostninger   har   i   forbindelse   med   at  

skabe   efficient   retlig   regulering .  181

 

181   Riis,   T.   (1996)   op.   cit.   s.   38  
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For   at   finde   ud   af,   hvordan   samfundet   stilles   bedst,   benyttes   Kaldor-Hicks-kriteriet   i   den  

diskussion   over   mulige   løsninger.   Hvor   Pareto   begrunder   velfærdsteorien   på   baggrund   af  

ressourceallokering   til   fordel   for   individets   nytte,   begrunder   Kaldors-Hicks   den   i   optimering   af  

samfundetsnytte.   Grundstenen   i   Kaldor-Hicks   argumentation   er,   at   på   trods   nogle   stilles  

værre   end   andre,   vil   de   dårligst   stillede   under   størst   samfundsnytte   kunne   blive   kompenseret  

tilstrækkeligt   til   samfundet   stadig   vinder   på   dette   udfald .   182

 

 

Kaldor-Hicks   

Kaldor-Hicks   er   et   velfærdsparadigme   der   benyttes   til   at   måle   samfundsefficiens.  

Paradigmets   grundantagelse   er,   at   tilstand   A   skal   vælges   over   tilstand   B,   hvis   de   der   vinder  

ved   A,   vinder   nok   til   at   kompensere   det   tabte   ved   tilstand   B.   Kompensationen   behøver   ikke  

reelt   ske,   blot   den   er   mulig,   er   der   tale   om   en   Kaldor-Hicks   efficient   tilstand.   183

 

For   optimering   af   reglerne   på   ophavsrettens   område,   givet   eksistensen   af  

streamingtjenester,   på   det   audiovisuelle   marked,   er   der   gennem   den   økonomiske   analyse  

fundet   forskellige   parametre,   der   kan   optimere   retstilstanden.   Ud   fra   den   juridiske   analyse   er  

retstilstanden   udledt   og   det   er   beskrevet   hvilket   manøvrerum   parterne   har   under  

retstilstanden   som   den   er   nu.   Den   økonomiske   analyse,   viser    at   en   retstilstand   med   en  

uniform   prissætning   på   flere   markeder   er   at   foretrække   og   ydermere   at   en   territorial   opdeling  

af   markedet,   er   essentiel   for   at   udrydde   free-rider   problematikken.   Prissætningen   på   flere  

markeder   indebærer   at   producenten   rykker   sig   fra   at   sætte   en   uniform   prissætning   på   ét  

marked,   til   at   udvide   ved   at   rykke   ind   på   flere   markeder   (indenfor   EU   i   dette   tilfælde)   og   til  

slut   vælge   en   uniform   prissætning   der   skal   gælde   for   alle   disse   markeder.   

 

Afsnittet   om   eksternaliteter   i   den   integrerede   analyse   understøtter   at   den   samlede   velfærd  

stiger,   hvis   free-rider   problematikken   løses.   Retstilstanden   som   den   ser   ud   lige   nu,  

understøtter   ikke   en   territorial   opdeling   af   markederne,   da   dette   er   uforeneligt   med   EU’s  

formål   om   et   velfungerende   indre   marked   samt   konkurrencereglerne   og   da   tildelingen   af  

eneretten   lægger   op   til   en   bred   beskyttelse   af   ophavsmandens   værk.   I   forhold   til   den  

uniforme   prissætning,   lader   dette   ikke   til   at   være   problematisk   i   forhold   til   gældende   ret.  

182   Parisi,   F.   (2004).   Positive,   Normative   and   Functional   Schools   in   Law   and   Economics.    European  
Journal   of   Law   and   Economics,     18 (3),   s.   267  
183  Parisi,   F.   (2004).   Positive,   Normative   and   Functional   Schools   in   Law   and   Economics.   European  
Journal   of   Law   and   Economics,   18(3),   s.   267   -   268  
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Producenten   har   ydermere   altid   en   mulighed   for   at   indtage   flere   markeder   indenfor   EU,   hvis  

der   er   lande   han   ikke   udbyder   sin   tjeneste   på   i   forvejen.   Der   er   lovgivningsmæssigt   intet   til  

hinder   for,   at   producenten   udvider   hvilke   markeder   han   er   på.   Derimod   bør   der   arbejdes   hen  

imod   at   han   sætter   en   uniform   prissætning   på   disse   markeder.   For   at   opnå   den   højeste  

velfærd   for   samfundet   og   den   mest   optimale   ressourceallokering,   må   tilstræbelsen   være   at  

1.   lempe   EU’s   afskrækkelse   ved   den   territoriale   opdeling   på   markedet,   samt   2.   skabe   et  

incitament   hos   producenten   for   at   indtræde   på   flere   markeder   og   sætte   en   uniform  

prissætning   på   dem.   Det   må   her   påpeges   at   producenten   indgår   i   et   oligopol,   hvorfor   han   vil  

prissætte   herefter.   

 

På   det   audiovisuelle   marked   har   der   traditionelt   set   været   størst   efterspørgsel   efter  

individuelle   direkte   licenser,   hvilket   har   betydet,   at   selve   forhandlingen   vedrørende   licens   er  

blevet   beskrevet   som   ganske   simpel,   idet   licenstager   kun   har   skulle   forhandle   med   en   enkelt  

rettighedshaver .   Grundet   den   større   efterspørgsel   efter   direkte   licenser,   har   der   ikke   været  184

det   samme   behov   for   en   rettighedsforvaltning   på   samme   måde   som   i   for   eksempel  

musikbranchen,   hvor   flere   licenser   fra   flere   rettighedshavere   oftest   forhandles   på   en   gang.  

Med   streamingtjenesternes   indtræden   på   markedet   er   der   dog   kommet   større   efterspørgsel  

på   en   mere   enkel   forretningsgang   vedrørende   forhandling   af   flere   licenser   fra   flere  

producenter   på   en   gang,   da   tjenesternes   forretningsmodeller   indbefatter   at   de   kan   udbyde   et  

katalog   med   mange   forskellige   filmtitler.   En   nr.3.   tilstræbelse   i   forhold   til   at   opnå   højere  

velfærd,   kan   derfor   være   at   pålægge   parterne   at   skulle   forhandle   gennem   en   kollektiv  

forvaltning   af   ophavsret.  

 

En   nr.   4.   og   sidste   tilgang   kan   være   en   ny   lovgivning,    der   regulerer   forbrugernes   adgang   til  

godet   (filmen),   på   tværs   af   grænserne.   Herved   foreslås   for   eksempel   en   adgang   for  

forbrugerne   til   at   handle   over   grænserne.   Dette   vil   sige   en   fuld   adgang   sådan   at   de   frit   kan  

vælge   om   de   vil   benytte   sig   af   de    streamingtjenester   der   er   nationalt   tilgængelige   for   dem,  

eller   streamingtjenester   der   i   de   øvrige   lande   i   EU.   En   ny   lovgivning   kan   være   i   form   af   et  

direktiv   eller   en   forordning,   eller   ved   at   tilføje   målet   i   allerede   eksisterende   lovgivning,   f.eks.  

forordningen   omkring   imødegåelse   af   uberettiget   geoblokkering.   Ved   at   åbne   markedet   op  185

mellem   distributør   og   forbruger   (og   ikke   fokusere   på   forholdet   mellem   producent   og  

distributør),   skabes   muligheden   for   at   markedet   regulere   sig   selv   og   tilstanden   vil   rykke   sig  

184   Schwemer,   S.   (2019).   Op.   cit.   s.   62  
185   Europa-Parlamentets   og   Rådets   forordning   (EU)   2018/302   af   28.   februar   2018   om   imødegåelse   af  
uberettiget   geoblokering   og   andre   former   for   forskelsbehandling   på   grundlag   af   kundernes  
nationalitet,   bopæl   eller   hjemsted   i   det   indre   marked.   Som   det   ser   ud   lige   nu,   er   audiovisuelle  
medietjenester    direkte   undtaget   af   forordningen.   
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hen   imod   fuldkommen   konkurrence,   hvilket   også   er   samfundsefficient.   Det   blev   konkluderet   i  

den   juridiske   analyse,   at   der   er   tale   om   konkurrencebegrænsende   aftaler,   når   producenten  

og   distributøren   indgår   aftaler   der   forbyder   passivt   salg.   Dette   udelukker   dog   ikke   at   lovgiver  

kan   åbne   helt   op   for   at   aktivt   salg,   skal   være   fuldt   ud   lovligt.   Hvis   forbrugerne   er   klar   over   at  

de   har   muligheden   for   at   tilgå   streamingtjenester   i   andre   lande   indenfor   EU,   kan   det  

potentielt   føre   til   at   samfundsnytten   stiger.   

 

For   overblikkets   skyld,   opsummeres   de   fire   muligheder   for   en   højere   velfærd.   Man   kan:   

1) Lempe   tilgangen   til   territorial   opdeling   på   markedet  

2) Give   producenten   et   incitament   til   at   indtræde   på   flere   markeder   og   prissætte  

uniformt   

3) Pålægge   parterne   at   forhandle   gennem   en   kollektiv   rettighedsforvaltning  

4) Muliggøre   forbrugerens   handel   over   grænser  

 

Mulighederne   kan   med   fordel   kombineres   i   flere   af   tilfældene.   For   eksempel   kan   mulighed   1)  

og   2)   kombineres,   fremfor   at   benyttes   hver   for   sig,   da   disse   komplementere   hinanden   og  

sammen   skaber   en   højere   velfærd,   en   hvis   det   kun   er   en   af   dem   der   benyttes.   Baggrunden  

for   at   de   ikke   er   foreslået   som   en   samlet   mulighed,   er   den   at   at   de   hver   især   korrigere  

forskellige   elementer.   Den   territoriale   opdeling   kan   godt   stå   alene,   hvis   målsætningen   blot   er  

at   udrydde   free-rider   problematikken.   Det   er   også   muligt   kun   at   skabe   incitamentet   til  

indtræden   på   flere   markeder   samt     en   uniform   prissætning,   men   som   vist   i   den   økonomiske  

analyse   i,   vil   dette   ikke   give   en   lige   så   høj   velfærd,   som   hvis   der   både   er   en   territorial  

opdeling,   en   udvidelse   af   markeder   og   en   uniform   prissætning.   Derfor   holdes   mulighederne  

som   to   punkter   for   sig,   men   kan   med   fordel   kombineres   for   at   øge   den   samlede   velfærd.   I  

praksis   kan   tilgangen   til   den   territoriale   opdeling   lempes   på   EU   basis,   ved   for   eksempel   ex  

ante   at   udstede   meddelelser   eller   vejledninger   der   undtager   netop   dette   marked   fra   at   falde  

under   101,   stk.   1,   det   vil   sige   ved   softlaw.   Der   kan   også   laves   en   lignende  

meddelelse/vejledning   omkring,   at   det   skal   være   tilladt   at   inddele   territorialt,   så   længe   det  

forbedrer   den   samlede   velfærd.   I   forhold   til   incitamenter   til   at   udvide   markedet   og   vælge   en  

uniform   prissætning,   så   kan   dette   skabes   på   flere   måder.   Et   af   dem   er   ved   at   give   en   fordel  

hvis   producenten   prissætter   uniformt.   Dette   kan   blandt   andet   være   ved   at   give   en   form   for  

skattelettelse,   eller   ved   lempelse   af   andre   regler   som   producenten   afholder   høje   udgifter   til.  

Et   incitament   til   at   indgå   på   flere   markeder,   kan   fra   lovgivers   side   gøres   ved   at   forsøge   at  

holde   adgangsbarriererne   på   markedet   lave.   Det   er   dog   ikke   sikkert   at   lovgiver   kan   påvirke  
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producenten   til   dette,   hvis   han   af   interne   grunde   afholder   sig   fra   at   gå   ind   på   andre  

markeder.   

 

Ved   mulighed   3)   angående   den   kollektive   rettighedsforvaltning   (også   kaldet   CMO’er,  

collective   management   organizations),   kan   parterne   pålægges   at   forhandle   gennem   en  

kollektiv   forvaltningsorganisation.   En   sådan   organisation   vil   fungere   som   mellemmand  

mellem   parterne,   hvorved   organisationen   kan   sørge   for   at   priserne   på   licenserne   er   på   et  

niveau   der   tilgodeser   den   samlede   velfærd.   Det   ses   for   eksempel   i   musikkens   verden,   at   når  

mange   licenser   forhandles,   er   det   en   fordel   at   dette   sker   gennem   en   kollektiv  

forvaltningsorganisation.   Organisationen   skal   sørge   for,   at   prisen   på   licenserne   både  

tilgodeser   producenten   og   hans   udgifter   til   alt   fra   skuespillere   til   lydmænd   og   tilgodeser  

streamingtjenesten,   sådan   at   disse   får   en   større   forhandlingsmagt   og   ikke   overrumples   af  

producenternes   stærke   rettigheder.   I   forholdet   mellem   producent   og   distributør   vil  

organisationen   således   skabe   en   bedre   ligevægt   ved   forhandlingen   mellem   parterne,   da  

distributørerne   får   større   magt   ved   at   stå   sammen   som   ét   forhandlingsorgan   og   alle   parterne  

skal   blive   enige   om,   hvilke   priser   der   skal   gælde   hvornår.   I   praksis   kan   kravet   om   en   kollektiv  

forvaltningsorganisation   tilføjes   i   allerede   eksisterende   lovgivning.   Hvis   lovgivningen   skal  

komme   fra   EU,   kan   dette   gøres   ved   udstedelsen   af   forordninger   eller   direktiver,   så   det   får  

den   optimale   effekt   på   hele   EU’s   marked.   Softlaw   vil   ikke   være   lige   så   relevant   i   dette  

tilfælde,   da   henstillinger   og   udtalelser   ræsonnere   bedre   ved   udspecificering   af   allerede  

eksisterende   ret   (TEUF   art.   101),   hvorimod   der   snarere   er   behov   for   ny   hard-law,   ved  

indtænkningen   af   kollektive   rettighedsforvaltningsorganisationer   på   det   audiovisuelle  

marked.   Dette   ses   også   sket   i   musikbranchen,   der   er   underlagt   kollektiv   forvaltning   ved  

direktiv   2014/26/EU .   Med   respekt   for   at   der   er   tale   om   to   forskellige   brancher,   er   det   muligt  186

at   hente   inspiration   fra   det   allerede   eksiterende   direktiv   for   kollektiv   forvaltning   af   musik.   Et   af  

ulemperne   ved   denne   løsning,   er   udførelse   i   praksis.   På   et   marked   der   er   underlagt  

aftalefrihed,   vil   det   være   en   stor   omvæltning   at   begrænse   friheden   ved   at   sætte   en  

mellemmand   ind,   i   form   af   en   CMO.   Det   vil   også   være   et   meget   stort   arbejde   i   praksis   og  

kræve   mange   tidskrævende   forhandlinger   at   finde   en   mellemvej   mellem   producenten   og  

distributøren,   som   alle   parter   er   tilfredse   med.   Et   af   udfordringerne   ligger   i   at   omkostningerne  

til   produktionen   af   film   kan   varierer   en   del,   hvorfor   det   også   er   svært   at   prissætte   på   en   måde  

der   på   sigt   vil   spare   parterne   de   omkostninger   de   lige   nu   har   ved   individuel   forhandling.   

 

186   Europa-Parlamentets   og   Rådets   direktiv   2014/26/EU   af   26.   februar   2014   om   kollektiv   forvaltning   af  
ophavsret   og   beslægtede   rettigheder   samt   multiterritoriale   licenser   for   rettigheder   til   musikværker   med  
henblik   på   onlineanvendelse   i   det   indre   marked  
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I   forhold   til   mulighed   4),   kan   reglerne   også   ændres   sådan,   at   forbrugernes   muligheder   for   at  

handle   på   tværs   af   grænserne   i   EU   styrkes.   Selvom   EU   har   en   grundlæggende   målsætning  

omkring   et   velfungerende   indre   marked   uden   indre   grænser,   er   dette   ikke   nødvendigvis  

realiteten   på   mange   markeder.   Domsanalysen   i   det   juridiske     kapitel     viser,   at   spørgsmålet  

omkring   forbud   mod   passivt   salg   nu   er   delvist   taget   stilling   til   fra   domstolens   side.   Selvom   et  

forbud   mod   passivt   salg   blev   pålagt   en   distributør   (SKY   UK),   ikke   umiddelbart   var   foreneligt  

med   TEUF   art.   101,   er   der   endnu   ikke   taget   stilling   til,   om   parterne   må   indgå   aftaler   omkring  

forbud   mod   aktivt   salg.   Hvis   der   åbnes   op   og   opfordres   til   aktivt   salg   mellem   forbrugerne   og  

distributørerne   på   tværs   af   grænserne,   kan   dette   føre   til   en   markedssituation   der   leder   hen  

imod   fuldkommen   konkurrence,   da   forbrugerne   vil   handle   hos   den   distributør   der   udbyder   sin  

tjeneste   billigst,   såfremt   de   handler   rationelt.   Et   af   ulemperne   ved   denne   løsning   er,   at   der  

ikke   er   taget   højde   for   de   kulturelle   forskelle,   der   også   er   med   til   at   opdele   EU’s   indre  

marked.   Spørgsmålet   er,   om   forbrugerne   reelt   vil   søge   længere   væk,   end   blot   til   deres  

nabolande,   for   at   tilgå   den   billigste   løsning,   hvis   den   kulturelle   forskel   medregnes.   Den  

kulturelle   forskel   ligger   både   i   undertekster   og   dubbing   der   foretages   i   mange   lande,   samt  

den   del   tjenesterne   ofte   tilbyder   af   nationalt   indhold   i   deres   kataloger.   Derudover   kan   sproget  

på   selve   tjenesten   også   udgøre   en   hindring   af,   at   forbrugerne   vælger   en   streamingtjeneste  

fra   et   andet   land.   Hvis   hjemmesiden   er   svær   at   navigere   i,   kan   det   afholde   forbrugerne   fra   at  

handle   på   tværs   af   grænserne.   

 

De   ovenstående   løsninger   kræver   næsten   alle   tiltag   på   EU   plan   for   at   være   succesfulde.  

Mulighed   3)   omkring   kollektiv   forvaltning   er   en   mulighed   at   indføre   på   et   nationalt   plan,   men  

valget   vil   være   risikobehæftet,   da   der   er   fare   for   at   amerikanske   producenter   vil   undgå   at  

forhandle   med   danske   streamingtjenester,   hvis   der   ikke   er   fundet   en   god   mellemvej   i  

forvaltningsorganisationen.   Ud   fra   et   rent   nationalt   perspektiv   er   der   dermed   ikke   lige   så  

meget   der   kan   gøre   for   at   forbedre   den   samlede   velfærd,   som   der   er   på   EU   plan.   

 

I   forhold   til   Kaldor   Hicks   paradigmet   vil   det   sige,   at   den   mulighed   der   giver   den   største  

samlede   velfærd   bør   vælges.   Valget   træffes   ud   fra,   at   de   der   vinder   på   muligheden,   vinder  

nok   til   at   kunne   kompensere   de   tabende   for   deres   tab.   Sat   op   på   en   spids   vil   det   sige,   at   hvis  

forbrugernes   handel   over   grænser   vil   skade   producentens   prissætning,   kan   producentens  

tab   opvejes   ved   det   forbrugerne   vinder   ved   løsningen.   Det   samme   kan   ske   hvis   mulighed   1)  

og   2)   kombineres,   i   så   fald   vil   forbrugerne   på   det   marked,   hvor   prisen   ligger   under   deres  

reservationspris,   kunne   kompensere   de   forbrugere   der   er   på   det   andet   marked,   hvor   prisen  
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ligger   over   deres   reservationspris.   Det   må   igen   påpeges   at   der   blot   er   tale   om   en    potentiel  

kompensation.   Kriteriet   forudsætter   ikke   at   kompensationen   rent   faktisk   sker.   

 

Et   af   kritikpunkterne   ved   Kaldor   Hicks   kriteriet   er   netop   det,   at   kompensationen   ikke  

nødvendigvis   skal   ske.   Dette   resulterer   i   en   diskussion   omkring   hvad   en   fair  

ressourceallokering   indebærer   og   hvorvidt   man   skal   træffe   et   valg,   der   er   til   ugunst   for   en  

part,   hvis   denne   så   ikke   får   sin   reelle   kompensation.   En   anden   kritik   af   kriteriet   er,   at   det  187

forudsætter   at   enhederne   er   målbare.   En   traditionel   målestok   er   ofte   penge,   men   ved  

muligheder   som   nr.   3),   er   det   svært   at   sætte   præcise   tal   på,   hvad   en   CMO   tilføjer   af  

besparelser   og   omkostninger   og   hos   hvilken   part.   Det   er   ofte   subjektive   spørgsmål   omkring  

hvilke   udgifter/gevinster,   der   monetært   skal   vægte   i   en   sådan   position.   For   eksempel   kan   det  

siges   at   CMO’en   på   sigt   vil   spare   begge   parter   for   udgifterne   ved   hver   gang   at   skulle  

forhandle   licenserne   og   nedskrive   dem   i   kontrakter.   Her   vil   det   være   svært   at   sætte   tal   på,  

hvor   meget   parterne   har   sparet,   uden   at   vide   præcis   hvor   meget   de   ville   have   brugt   på  

kontraktforhandlingerne.   Derved   er   kriteriet   svært   at   benytte   i   praksis,   hvis   der   skal   tages  

stilling   til,   hvilken   en   af   ovenstående   muligheder,   giver   størst   værdi   for   samfundet.   

 

Selvom   kriteriet   er   svært   anvendeligt   i   praksis,   giver   det   en   god   forståelse   af,   hvilke  

løsningsmuligheder   der   er   for   at   forbedre   reglerne   på   ophavsrettens   område,   for   at   optimere  

samfundsnytten   samt   hvilke   fordele   og   ulemper   der   er   ved   de   forskellige.   

 

 

Integreret   delkonklusion  
 
Det   kan   først   og   fremmest   konkluderes   at   der   findes   en   forbrugseksternalitet   på   markedet.  

Eksternaliteten   er   free-rider   problemet,   som   starter   ud   med   at   være   en   positiv   eksternalitet  

på   kort   sigt,   men   er   en   negativ   eksternalitet   på   lang   sigt,   da   free-riding   ender   med   at   have  

negative   konsekvenser   på   markedet.   Eksternaliteten   kan   afhjælpes   ved   en   territorial  

opdeling   af   markedet.   I   følge   Coase-teoremet   bør   markedet   korrigere   sig   selv,   såfremt  

teoremets   kriterier   er   opfyldt.   Da   der   er   tale   om   veldefinerede   ejendomsrettigheder,   rationelle  

parter   og   ubetydelige   transaktionsomkostninger,   er   teoremets   kriterier   opfyldt   og   markedet  

bør   korrigere   sig   selv.   Det   konkluderes   imidlertid   at   dette   ikke   er   tilfældet,   fordi   parterne  

187   Eide,   Erling,   &   Stavang,   Endre.   (2018).   Op   cit.   s.   111.  
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egenoptimerer   for   meget,   gennem   aftaler,   der   er   svære   for   myndighederne   at   få   øje   på.  

Derfor   er   teorien   om   det   selv   korrigerende   marked,   ikke   den   bedste   løsning   for   markedet.   

 

Til   slut   i   den   integrerede   analyse   kan   det   konkluderes,   at   der   findes   flere   muligheder   der  

øger   den   samlede   velfærd   på   markedet.   De   foregående   analyser   lægger   op   til   i   alt   fire  

måder   hvorpå   den   samlede   velfærd   kan   forbedres.   De   fire   måder   omfatter   1)   lempeligere  

tilgang   til   en   territorial   opdeling   af   markedet   med   henblik   på,   at   eliminere   free-riding,   2)  

skabelsen   af   et   incitament   for   producenten,   til   at   indtræde   på   flere   markeder   og   prissætte  

dem   uniformt,   3)   pålæggelse   af   forhandling   gennem   kollektiv   rettighedsforvaltning   og   til   slut  

4)   understøttelsen   af   forbrugernes   handel   på   tværs   af   de   nationale   grænser   i   EU.   Ud   fra   en  

Kaldor-Hicks   betragtning   er   det   forsøgt   analyseret   hvilken   af   løsningerne   der   giver   den  

højeste   samfundsnytte   og   derved   er   Kaldor-Hicks   optimal   og   pareto-optimal.   Dette   er  

imidlertid   ikke   muligt,   da   det   ikke   er   alle   løsningerne,   der   kan   måles.   Konklusionen   må  

herefter   være,   at   løsningerne   er   givet   i   analysen,   men   at   det   ikke   er   muligt   at   vælge   den   ene  

fremfor   den   anden,   for   at   være   sikker   på   at   den   løsning   der   skaber   den   højeste   velfærd,   er  

valgt.   
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Konklusion  

 

Når   man   ikke   kan   måle,   hvilken   løsning,   der   er   bedst   for   samfundet,   må   man   starte   med  

udgangspunktet,   der   lagde   op   til   ovenstående   problemformulering.   Vi   har   et   samfund   i  

udvikling,   med   en   teknologi,   der   når   ud   globalt.   Det   fulde   potentiale   af   denne   digitale  

udvikling   kan   ikke   blive   udnyttet,   da   vi   har   sikret   ophavsmanden   godt.   For   ikke   at   udviklingen  

skal   gå   i   stå,   men   også   for   ikke   at   foreslå   en   urealistisk   løsning,   foreslår   vi   den   mindst  

indgribende   af   løsningerne.   Den   mindst   indgribende   af   løsningerne   vil   være   at   parterne   skal  

forhandle   gennem   en   kollektiv   rettighedsforvaltning.   Dette   vil   føre   til   en   smidigere  

forhandlingsproces   af   filmlicenser   og   dermed   skabe   en   form   for   åbenhed   på   markedet,   uden  

at   udhule   producentens   eneret.   De   øvrige   løsningsforslag   på   ændring   af   reglerne   synes   for  

omkostningstunge   eller   for   urealistiske   at   opnå   indenfor   en   rimelig   tidshorisont.  
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Bilag   nr.   2  

 

, PSs = Πu = 4
(52)2  ,   CSs = 8

(52)2  W s = 8
3(52)2  

 

PSs = Πu = 4
(52)2 , 5= 4

9 = 2 2  

= CSs = 8
(52)2 , 28

9  = 1 1  

, 7W s = 8
3(52)2 = 8

27 = 3 3  

Og   

 

, PSvi = Πvi = 4(21)
2(52)2         ,         CSvi = 8(21)2

2 (52)2 2

W vi = 8(21)2
2((3 2)2)(52)*

2

 

 

PSvi = Πvi = 4(21)
2(52)2 ,= 4

18 = 4 5  

,CSvi = 8(21)2
2 (52)2 2

= 8
36 = 4 5  

W vi = 8(21)2
2((3 2)2)(52)*

2

= 8
72 = 9  

 

Hvor   9   >   3,37  


