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Abstract 

On June 6th, 2019, the Directive on Copyright in the Digital Single Market came into 

force after heavy discussion and opposition from major tech companies and some 

human rights advocates. The Directive, and particularly the debated article 17, seeks 

to protect and compensate the rightholders of copyrighted content online. Critics ar-

gue that it will force online content-sharing service providers to install automated up-

load filters that could put freedom of speech at risk.  

The purpose of this thesis is to explore the different options for implementation of ar-

ticle 17 of the Directive, and to make an evaluation based on the results in the eco-

nomic analysis to be able to recommend the most effective way of implementing the 

article into national law. 

Chapter two of the thesis presents a legal analysis of the new Directive by first ex-

ploring the options for online content-sharing service providers to implement the new 

rules, and then the options for the member states. Thereafter, a comparative analysis 

is conducted of the American Digital Millennium Copyright Act regulation in regards 

to notice and takedown procedures. 

In chapter three, a cost-benefit analysis will be conducted based on theories regard-

ing the digital economy, two-sided markets, and eWOM. The cost-benefit analysis 

seeks to explore which of the options found in chapter two would lead to the most 

Kaldor-Hicks efficient solution. 

The interdisciplinary analysis uses the combined results of both the legal and eco-

nomic analyses to do a legal policy analysis to find out which of the options for imple-

mentation are best from a societal point of view. Based on the results, the thesis con-

cludes that licensing agreements are most efficient, but will not always be applicable, 

and therefore also notice and takedown procedures should be implemented. The the-

sis also offers insight into how the member states could support the implementation 

for the service providers most effectively. 
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Kapitel 1: 

1.1 Indledning og problemformulering:  

Med udviklingen og spredningen af internettet følger både mange muligheder og nye juridi-

ske problemstillinger. Lovgivningen har i mange tilfælde forsøgt at følge med, men hastighe-

den af den tekniske udvikling har gjort det vanskeligt, specielt fordi internettet også langt of-

tere overskrider landegrænser. Særligt ophavsretten er blevet påvirket af denne udvikling, 

da det er blevet langt nemmere at kopiere og dele ophavsretsbeskyttet materiale online. 

Med udbredelsen af onlineindholdsdelingstjenester er det blevet lettere end nogensinde for 

helt normale internetbrugere at dele indhold -- og generelt mere kompliceret for rettigheds-

haverne af det beskyttede materiale at holde styr på spredningen eller at lægge sag an mod 

disse brugere eller de tjenester, de bliver delt på, for at stoppe det. 

Det nye EU-direktiv om ophavsret på det digitale indre marked er et forsøg på at gøre noget 

ved dette, og specifikt den stærkt omtalte artikel 17, der bestemmer, at udbydere onlineind-

holdsdelingstjenester skal ansvarliggøres for ulovligt indhold delt på deres tjenester, har til 

mål at forbedre rettighedshavernes position. 

Et forslag til direktivet blev fremlagt tilbage i 2016, men både akademikere og berørte parter 

var meget kritiske over for forslaget; særligt  artikel 17 (i tidligere forslag artikel 13) fandt 

man meget kontroversielt. Efter mere end to års forhandlinger blev det endelige forslag frem-

lagt d. 13. februar 2019, og efter at blive godkendt af Europa-Parlamentet og Europarådet 
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blev det endeligt vedtaget d. 17. april 2019 og trådte i kraft d. 6. juni 2019. Direktivet skal im-

plementeres i national ret inden for to år, altså inden d. 6. juni 2021. 

Artikel 17 forblev en del af direktivet, trods kritikken fra en række eksperter,1 internettets ska-

ber2 og massiv lobbyisme fra modstandere -- herunder de berørte techgiganter, der ejer onli-

neindholdsdelingstjenesterne. Artikel 17 pålægger onlineindholdsdelingstjenesterne et an-

svar, og det er derfor ikke kun brugerne, der kan stilles til ansvar for krænkelse af ophavsret-

tigheder, medmindre tjenesterne har opfyldt en række krav for ansvarsfritagelse. Dette kan 

medføre, at tjenesterne vil føle sig nødsaget til at anvende filtre til ‘screening’ af det indhold, 

der deles, eller at indgå licensaftaler for at sikre, at ophavsretligt beskyttet materiale ikke de-

les uden samtykke. 

Inden direktivet blev vedtaget, blev der ført flere onlinekampagner imod ændringerne, og 

specifikt artikel 17 var omdiskuteret, blandt andet under kælenavnet ‘meme ban’, der har be-

kymret mange brugere online. Kampagnerne har indimellem haft en lidt overdreven karakter, 

f.eks. påstanden om, at ‘memes’ bliver ulovlige, da disse stadig er beskyttet som satire, og 

EU-kommissionen har også svaret med et -- efterfølgende slettet --  blogindlæg, hvor de be-

skylder techgiganterne -- Google, YouTube, etc. -- for at stå bag disse kampagner3 udover 

den lobbyisme der blev foretaget under forhandlingerne inden godkendelsen af direktivet.4 

Det var ikke blot techgiganterne, som udbyder tjenester, der var modstandere af forslaget fra 

starten, men også dele af EU, der -- selv om man var opmærksom på behovet for en forny-

else af ophavsretslovgivningen på internettet -- var i tvivl om, hvordan en ændring skulle 

gennemføres, og hvor langt, man burde gå.5 Efter over to års forhandlinger kom parterne 

frem til en løsning, og den omstridte artikel 17 forblev i direktivet . 

Selvom direktivet er udelukkende er rettet mod det ‘digitale indre marked’ betyder dette dog 

ikke, at det ikke vil have relevans for eller få indflydelse på resten af verden. Et andet EU-

initiativ, der for nyligt blev vedtaget, er persondataforordningen, der ikke blev omtalt i samme 

omfang inden dens ikrafttræden, men efterfølgende var genstand for en del opmærksom-

hed. Ikke kun EU-borgere, men brugere verden over har klaget over stigningen i cookie pop-

ups på mange af de sider, de bruger.6 For udbyderne af tjenester er det ofte lettere at ind-

 
1 Stalla-Bourdillon et al. (2016) 
2 Berners-Lee et al. (2018) 
3 Europa-Kommissionen, (2019) 
4 Sanchez (2018) 
5 Europa-Parlamentet (2018) 
6 Schofield (2018) 
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føre ændringer på deres sider over for alle brugere, og det vil derfor  ikke kun påvirke bru-

gere i EU-landene. Et alternativ er at spærre adgang for brugere i EU-landene -- såkaldt 

‘geoblocking’ -- men med det høje antal internetbrugere i EU er dette næppe en attraktiv mu-

lighed. Dette vil sige, at tjenesterne mest sandsynligt er nødt til at rette sig efter den nye lov-

givning. 

Direktivet blev vedtaget den 17. april 2019, og skal implementeres i dansk ret inden den 6. 

juni 2021. Dette speciale har til mål at undersøge, hvordan vedtagelsen kan implementeres i 

national ret, og om det overhovedet er tilstrækkelig til at udføre sit formål -- eller, som mange 

har argumenteret for -- at den går for langt. 

 

1.2 Problemformulering: 

Juridisk: 

- Hvilke muligheder for implementering af artikel 17 er der for hhv. udbydere af online-

indholdsdelingstjenester og medlemsstater? 

Økonomisk: 

- Hvilke økonomiske virkninger har de forskellige muligheder for implementering for 

samfundet? 

Integreret: 

- Hvilke muligheder for implementering af artikel 17 er ud fra en samfundsmæssig be-

tragtning de bedste? 

1.3 Afgrænsning: 

En række områder, der relaterer til problemstillingen er bevidst udeladt og behandles ikke i spe-

cialet. 

Der vil i den juridiske analyse ikke blive fokuseret på, hvornår der er sket en ophavsretlig 

krænkelse, men det antages, at den har fundet sted, og analysen fokuserer på, hvad der kan 

gøres, når krænkelsen af ophavsretten er sket. 

Der er flere områder af immaterialretten, som ikke behandles i specialet, da der vurderes, at 

disse områder ikke har relevans i forhold til projektet, idet de ikke tilfører noget til behandlin-

gen af problemstillingen. 
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Det antages desuden, at forholdene finder sted udenfor kontraktforhold, udover når der om-

tales licenser, men stadig med antagelse om, at der på nuværende tidspunkt ikke er indgået 

kontraktforhold mellem parterne. 

Forholdet mellem den eller de brugere, der har begået en krænkelse og rettighedshaveren  

behandles ikke, da specialet udelukkende er fokuseret på mellemmænd -- onlineindholdsde-

lingstjenesterne -- og det antages desuden, at det svært at identificere den eller de enkelte 

brugere, der har begået en krænkelse, og for byrdefuldt at forfølge dem retsligt. Dette gæl-

der også for den eller de brugere, der interagerer med det ulovlige indhold (eksempelvis ser 

eller downloader indholdet), idet fokus er på de onlineindholdsdelingstjenester, der stiller ind-

holdet til rådighed på deres platform.  

Idet det er mellemmandsansvaret og ikke den specifikke krænkelse, der behandles, omfatter 

afgrænsningen også ideelle rettigheder. Der er hovedsageligt fokus på krænkelser, der har 

en økonomisk effekt, og artikel 17 behandler overføring til almenheden. Endvidere vil hånd-

hævelse af reglerne heller ikke blive behandlet i analysen. 

Artikel 17 har en undtagelse, der gælder for tjenester, der har eksisteret i under 3 år med 

omsætning på under 10 millioner euro, jf. artikel 17, stk. 6 i direktiv 2019/790/EU. Undtagel-

sen vil ikke blive behandlet i analysen, der således vil adressere spørgsmålet ud fra en tje-

neste, der ikke er omfattet af undtagelsen. 

Den juridiske analyse afgrænses desuden, så forhold relateret til persondatabeskyttelse ikke 

adresseres, idet dette ikke er fokus for problemstillingen. Forhold relateret til persondatabe-

skyttelse bliver heller ikke behandlet i den økonomiske analyse, og heller ikke i forbindelse 

med teorierne, der omtaler  brugen af personlige data. 

Der vil heller ikke adresseres, hvorvidt et forhold rent faktisk er en tilrådighedsstillelse for of-

fentligheden eller ej. Der kan i visse tilfælde være usikkerhed om dette, eksempelvis med 

private profiler m.m., men der antages at der er tale om en tilrådighedsstillelse for offentlig-

heden  i analysen, da det som omtalt ovenfor antages, at der er sket en krænkelse. 

Andre former for mellemmænd, der ikke er inkluderet i direktivets definition af onlineind-

holdsdelingstjenester -- såsom internetudbydere eller andre hostingtjenester -- indgår ikke i 

analysen. 

Overvejelserne omkring valget af den økonomiske analysemodel havde taget udgangspunkt 

i en retsøkonomisk analyse af ‘nærmest til at bære risikoen’, men cost-benefit analyse blev 

valgt i stedet, da denne passer problemstillingen bedre. 



Side 9 af 84 

På grund af manglende tilgængelighed af empiri, idet direktivet endnu ikke er i brug endnu, 

vil cost-benefit analysen blive lavet uden anvendelse af numeriske værdier. 

I den juridiske analyse omtales ytrings- og informationsfrihed, dette indgår ikke i den økono-

miske analyse, idet det er vanskeligt at værdisætte. Tilsvarende gør sig gældende for  privat-

liv og persondatabeskyttelse. 

Konkurrenceretlige aspekter og hvorledes disse påvirker problemstillingen adresseres ikke, 

hverken i den juridiske eller økonomiske analyse.  

1.4 Metode: 

Specialets analyseniveau er samfundet; teori og metoder er valgt herudfra for bedst at 

kunne løse problemstillingen. 

1.4.1 Juridisk 

Den juridiske problemstilling vil blive adresseret gennem den retsdogmatiske metode. Målet 

med denne er at finde frem til gældende ret, de lege lata, men i dette tilfælde specifikt for di-

rektiv 2019/790/EU, der er vedtaget og derfor er gældende, men fortsat skal implementeres i 

national ret inden juni 2021. 

Den retsdogmatiske analyse tager udgangspunkt i retskilderne, der er defineret i retskildelæ-

ren.7 

Der findes fire grupper af retskilder, der har hjemmel eller retsvirkning og derved bindende 

samt kan have en retsfølge. Retskilderne er: Regulering, retspraksis, retssædvaner og for-

holdets natur.8 

Den retsdogmatiske analyse tager udgangspunkt i retskilderne nævnt ovenfor, og følger 

desuden den samme rækkefølge i gennemgangen af retskilderne, altså starter i regulering, 

dernæst retspraksis, retssædvaner og forholdets natur.9 

Den relevante regulering i denne analyse er direktiv 2019/790/EU, og det er derfor denne, 

der er  udgangspunktet, da der i den juridiske analyse ønskes at finde et svar på, hvordan 

de nye regler i artikel 17 af direktivet kan implementeres for tjenesteudbydere og i national 

ret. 

 
7 Tvarnø og Denta (2015), s. 49 
8 ibid., s. 36 
9 ibid., s. 49-50 
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Der benyttes derudover retspraksis, primært en EU-dom, men der er derudover ikke meget 

tilgængeligt på området, da reglerne som bekendt endnu ikke er implementeret. Sædvaner 

omtales i analysen, men da der endnu ikke eksisterer branchestandarder baseret på de nye 

regler for ansvar, behandles disse ikke i dybden. Forholdets natur medtages gennem pro-

portionalitetsprincippet, der er en retsgrundsætning, der også benyttes i EU-retten. 

Den ovennævnte rækkefølge følges for at alle, der arbejder med samme problemstilling, i 

teorien bør kunne komme frem til samme konklusion.  

Der er ikke nogen rangorden blandt de forskellige retskilder. Der findes dog indenfor retskil-

degruppen ‘regulering’ et hierarki. Der findes tre typer lex-regler, der alle finder anvendelse 

for den regulering, der benyttes i analysen. Den første, lex superior, betyder at en trinhøjere 

lov går forud for de lavere rangerede love, i Danmark eksempelvis Grundloven, og på EU-

plan den primære EU-ret, TEU og TEUF, der henvises til i analysen. Desuden gælder lex 

specialis, der betyder, at speciallovgivning går forud for generel lovgivning. Dette kan ses i 

forbindelse med undtagelserne i e-handelsloven, der altså går forud for de generelle be-

stemmelser om ophavsret i ophavsretsloven. Til sidst gælder også lex posterior, der betyder, 

at yngre love går forud for ældre love.10 I analysen findes der eksempelvis frem til, at de tidli-

gere regler om ansvarsfraskrivelse fra e-handelsloven (implementeret fra direktiv 

2000/31/EF) ikke længere gælder i situationerne, der er dækket af det nye direktiv om op-

havsret på det digitale indre marked. 

Idet der  er tale om et direktiv, skal det jf. artikel 288(3) TEUF skal gennemføres i medlems-

staternes retssystemer gennem udstedelse af nationale regler. Dette giver medlemslandene 

muligheden for at bestemme form og midler for gennemførelsen. Et direktiv kan ikke i sig 

selv skabe forpligtelser overfor private, og kan jf. C-91/92, Paola Faccini Dori v Recreb Srl,11 

ikke gøres gældende over for private. Det bliver altså først bindende med vertikal virkning, 

når den er implementeret i national ret. 

Der bliver benyttet flere fortolkningsmetoder, herunder formålsfortolkning, der er vigtig i EU-

retten, fordi der i særlig grad er lagt fokus på betragtningerne i præamblen, der uddyber for-

målet med artiklen, og ordlydsfortolkning. 

Dommen, der benyttes i analysen, C-360/10, SABAM v Netlog, omhandler en sag, hvori en 

belgisk rettighedshaverorganisation (SABAM) krævede, at den sociale netværkstjeneste 

 
10 ibid., s. 38 
11 C-91/92, Paola Faccini Dori v Recreb Srl, C-91/92: Et direktiv var ikke gennemført i national ret, og 

en forbruger kunne derved ikke gøre reglerne deri gældende for den erhvervsdrivende, der var ind-
gået aftale med. Dommen fastslog, at der altså ikke var bindende vertikal virkning ved et direktiv, når 
det ikke var implementeret i national ret. 
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Netlog blev pålagt at skulle standse brugeres ulovlige tilrådighedsstillelse af piratkopieret 

musik, hvilket ville nødvendiggøre filtrering af brugernes indhold. Kravet blev afvist, da det 

blev anset at være uproportionalt og i strid med informations- og ytringsfriheden, og dommen 

bliver anvendt i analysen til at vurdere, hvorvidt  et sådant filtreringssystem kan blive en pligt 

eller ej.  

Derudover gennemgås den nuværende retsstilling for udbydere af onlineindholdsdelingstje-

nester; denne vil dog blive ændret med implementeringen af det nye direktiv, der skal være 

implementeret i dansk ret senest juni 2021. 

Retslitteratur, der også er benyttet i analysen, har ikke status som retskilde og har derfor 

ikke samme værdi, da det ikke tillægges nogen retsvirkning. Dog kan det stadig benyttes 

som fortolkningsbidrag. 

Der laves afslutningsvis en komparativ analyse på basis af en Länderberichte metode, hvor 

systemet beskrives for sig og sammenlignes med de nye europæiske regler.12 

 

1.4.2 Økonomisk 

Analysen bygger på den deduktive metode, og målet med analysen, explanandum, er at 

finde ud af, hvilke økonomiske virkninger artikel 17 i det nye direktiv vil få, og explanans, det 

man bruger til at forklare og komme frem til målet, er de økonomiske teorier.13 Dette bør 

kunne bakkes op af empiri, og da denne analyse omhandler et direktiv, der endnu ikke er im-

plementeret, vil der blive benyttet eksempler og studier, der kan have forskellige forudsæt-

ninger, og man skal derfor forholde sig kritisk til resultaterne i forhold til den konkrete situa-

tion. 

 

Analysen er baseret på retsøkonomisk teori, der har til mål at finde de økonomiske konse-

kvenser af reglerne på samfundsplan. Analyseenheden er dermed reglerne, og analysens 

mål er at forsøge at bruge økonomisk teori til at forklare disse reglers betydning på sam-

fundsniveau.14 

 
12 Tvarnø og Nielsen (2017), s. 257 
13 Tvarnø og Denta (2015), s. 183-184 
14 Tvarnø og Nielsen (2017), s. 434 
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Analysen tager udgangspunkt i Kaldor-Hicks som efficiensbegreb, og der herefter laves en 

cost-benefit analyse af de forskellige tilgange, der er fundet i den juridiske analyse. Cost-be-

nefit analysen er baseret på afsnittet om analyseformen i bogen Rettsøkonomi (2016) af 

Eide og Stavang samt en artikel kaldet Cost Benefit Analysis in Theory and Practice (2001) 

af Geoffrey Kingston; begge baserer analysen på beregning af nutidsværdi. 

 

Inden cost-benefit analysen gennemgås en del af det teoretiske materiale, der ligger til 

grund for antagelserne i analysen. Idet der mangler empiri på området, eftersom de nye reg-

ler endnu ikke er implementeret i national ret, benyttes der teori til at begrunde antagelserne 

i analysen; disse antagelser vil efter implementering kunne testes. 

Indledningsvis gennemgås ‘digital økonomi’, der er et bredt begreb, for at opnå indsigt i et 

skift i, hvordan de økonomiske mekanismer fungerer, i særlig grad online. Begrebet dækker 

over markeder, der fokuserer på digitale teknologier.15 Analysen forklarer digital økonomi 

gennem artiklerne Concept of a ‘Digital Economy’ (2013) af Bill Imlah og Bill Dutton og Some 

Precepts of the Digital Economy (2020) af Usman W. Chohan samt et kapitel fra bogen 

Competition law for the Digital Economy (2019) af Hedvig K. Schmidt.16 Digital økonomi læg-

ger vægt på det teknologiske aspekt, men også på informationsdeling og -- allervigtigst -- 

‘network-effekten’, som de følgende teorier bygger på. ‘Network-effekten’ går i det væsentlig-

ste ud på, at tjenesternes værdi påvirkes af antallet af brugere, der benytter de pågældende 

tjenester, uanset om formålet er for at benytte selve tjenesterne, for at interagere med andre 

brugere, eller p.g.a. annoncører. Digital økonomi er medbragt i analysen, da den medvirker 

til at forklare, hvorledes forholdet mellem tjenesterne og deres brugere samt forholdet til an-

noncørerne, på hvem de tjener penge, fungerer. 

Det undersøges i analysen, hvorvidt onlineindholdsdelingstjenester hører under definitionen 

af et tosidet marked, og dette gøres med udgangspunkt i artiklen ‘Defining Two-Sided Mar-

kets’ af Jean-Charles Rochet og Jean Tirole (2004).17 Teorien om tosidede markeder er in-

kluderet, fordi den er med til at forklare nogle af de valg, tjenesteudbyderne kommer til at 

tage, og hvilke konsekvenser, de kan få. 

Desuden behandles ‘word of mouth’, der er et begreb inden for marketing, og specifikt 

eWOM (elektronisk word of mouth), der benyttes omkring denne type markedsføring, når det 

 
15 Schmidt (2019), s. 31 
16 Schmidt (2019), kap. 2 ‘Taming the shrew: is there a need for a new market power definition for the 
digital economy?’, s. 29-44 
17 Rochet og Tirole (2004) 
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foregår digitalt, herunder på de sociale medier. Dette medtages som argumentation for, at 

der også kan være positive økonomiske effekter ved brugen af det ophavsretligt beskyttede 

materiale på onlineindholdsdelingstjenester. Afsnittet er ikke medtaget for at argumentere 

for, at de positive effekter udligner de negative ved den uautoriserede deling, da dette vil 

kræve, at network-effekterne er mindst ligeså stærke som substitutions-effekterne, men de 

positive effekter påvirker stadig den økonomiske værdi og de bør derfor inkluderes. 

Cost-benefit analysen baseres på antagelser, der tager deres udgangspunkt i de ovenstå-

ende teorier og forklaringer samt empiri fra lignende situationer og studier. Analysen er 

struktureret anderledes end en typisk cost-benefit analyse, idet der -- i stedet for at gen-

nemgå et specifikt projekt -- indledningsvis analyseres de forskellige mulige måder at imple-

mentere artikel 17 og til slut evalueres alternativerne i opsamlingen. 

Cost-benefit analysen benyttes som et værktøj til at få svar på hvilket  projekt eller mulighed 

for implementering, der giver højest samfundsmæssig nytte, selve målet fra et retsøkono-

misk perspektiv. 

 

1.4.3 Integreret 

Den integrerede analyse samler resultaterne fra henholdsvis den juridiske og økonomiske 

metode for at besvare spørgsmålet i den integrerede problemformulering gennem en retspo-

litisk analyse. 

En retspolitisk analyse undersøger, hvordan retstilstanden på et retsområde bør være -- de 

lege ferenda -- modsat den retsdogmatiske analyse i kapitel 2, der undersøger gældende ret 

-- de lege lata.18 

Den retspolitiske analyse vil benytte sig af de resultater, der fremkommer gennem den øko-

nomiske analyse, der bygger på retsøkonomi, til at vurdere, hvorledes lovgivningen bør ud-

formes for at være mest effektiv, i dette tilfælde altså hvordan det nye direktiv og specifikt ar-

tikel 17 kan implementeres i national ret. 

Kaldor-Hicks-kriteriet bliver benyttet som efficiensbegreb, og det går ud på at allokere res-

sourcerne på en sådan måde, at samfundet opnår den højeste samlede værdi.19 

 
18 Tvarnø og Nielsen (2017), s. 445-446 
19 Eide og Stavang (2016), s. 36 
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Målet med analysen er altså at vurdere hvilken mulighed for implementering, der vil medføre 

den største Kaldor-Hicks forbedring ud fra resultaterne fra den økonomiske analyse, og gen-

nem resultaterne fra den juridiske analyse at finde ud af, hvordan denne kan implementeres. 

1.5 Struktur: 

Specialet er opdelt i 5 kapitler. Kapitel 1 indeholder problemstilling, problemformulering og 

metodeafsnittet samt afgrænsningen. Der tages afsæt i den juridiske analyse i kapitel 2, da 

det er heri, de forskellige muligheder for implementering findes og undersøges, både for virk-

somheder og medlemsstater, og heri at svarene på den juridiske problemformulering findes. 

Dernæst gennemgås de forskellige muligheder for implementering i den økonomiske ana-

lyse med henblik på at opgøre de økonomiske virkninger og konsekvenser heraf. Gennem-

gangen foretages ved hjælp af en cost-benefit analyse og baseres på antagelser ud fra de 

gennemgåede teorier. 

Den integrerede analyse i kapitel 4 forsøger at finde frem til en retspolitisk vurdering af, hvor-

dan artikel 17 bør implementeres ud fra, hvad der er mest effektivt for samfundet ud fra re-

sultaterne af den økonomiske analyse.  

Kapitel 5 indeholder konklusionen, der sammenfatter resultaterne fra alle tre analyser og til 

sidst besvarer de rejste problemstillinger. 

De juridiske resultater benyttes altså til at identificere, hvad der bør undersøges i den økono-

miske analyse; begge analyseresultater indgår i den integrerede analyse, der  sammenkob-

ler resultaterne fra de to analyser for at danne grundlag for den endelige vurdering. 

  



Side 15 af 84 

Kapitel 2: Juridisk analyse 

Direktivet om ophavsret på det digitale indre marked blev vedtaget den 17. april 2019. Det 

var, som allerede nævnt, meget omdiskuteret inden den endelige vedtagelse, og specifikt 

artikel 17, tidligere artikel 13, som opgaven omhandler, var under megen kritik. 

Da der er tale om et direktiv, finder det ikke direkte anvendelse i medlemslandene, men skal 

indføres i national lovgivning indenfor en tidsfrist. Direktivet skal implementeres i dansk ret 

inden 6. juni 2021. Et direktiv skal, jf. artikel 288(3) i Traktaten om Den Europæiske Unions 

Funktionsmåde(fremover TEUF), implementeres i medlemsstaterne, men de bestemmer 

selv den endelige form og midler. Artikel 25 i direktiv 2019/790/EU giver også mulighed for at 

vedtage eller opretholde bredere bestemmelser, altså er der kun tale om krav om minimums-

harmonisering. 

Direktivet omhandler, som kan udledes af navnet, ophavsret på det digitale indre marked, 

hvilket i forhold til artikel 17 betyder på internettet. Det har til mål at ansvarliggøre store inter-

netplatforme (specielt onlineindholdsdelingstjenester) og nyhedsaggregatorer for deling af 

indhold, der er ophavsretligt beskyttet materiale, så rettighedshaverne bliver kompenseret 

økonomisk (betalt) for udnyttelsen af deres indhold.20 Det indeholder også et antal undtagel-

ser eller indskrænkninger, der sørger for, at indhold stadig kan benyttes til undervisning, 

forskning eller bevarelse af kulturarv. 

I denne analyse fokuseres dog ikke på hele direktivet, men specifikt artikel 17, der som alle-

rede nævnt omhandler udbyderne af onlineindholdsdelingstjenesternes ansvar for ophavs-

retligt beskyttet materiale, som deles på deres sider. Målet med analysen er at finde ud af 

hvilke muligheder for overholdelse af artiklen, virksomheder har, samt hvordan landene kan 

implementere artiklen, eventuelt med skærpede bestemmelser, men for at kunne besvare 

dette, kræves først noget baggrundsviden. 

2.1 Baggrundsviden 

Ophavsretten er en form for eneret, der giver rettighedshaveren til det beskyttede værk 

nogle beføjelser, der skal gøre det lettere at tjene penge på værkerne, og også har til mål at 

 
20 Europa-Parlamentet (2019) 
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give incitament til at skabe værker i fremtiden.21 Rettighederne er formuleret ud fra en gen-

standsorienteret terminologi, og går altså ud på at give rettighedshaveren en eneret til visse 

ting i forbindelse med genstanden, altså det beskyttede værk.22 

Ophavsretsloven dækker over originale litterære og kunstneriske værker, og også over en 

anden gruppe værker, der ikke nødvendigvis er originale, men stadig beskyttes gennem na-

borettigheder.23 Alle former for beskyttede værker vil ikke blive gennemgået, da dette ikke er 

relevant for problematikken, men der fokuseres på eksempler på værker, der ofte findes 

uploadet online såsom musik, billedkunst, sprogværker, billeder og filmværker. 

Subjektet er rettighedshaveren, og grundprincippet i ophavsretten er, at ophavsmanden ejer 

rettighederne til sit værk.24 Når der er tale om fællesværker, deles rettighederne i fællesskab, 

jf. Ophavsretslovens § 6, og ved tveværker har skaberne ophavsret til deres bidrag til vær-

ket.25 Ophavsretten kan dog overføres, og det ses ofte, at det er foreninger eller virksomhe-

der, der overtager eller administrerer visse rettigheder, eksempelvis Koda i Danmark, der 

forvalter fremførelsesret og eksemplarfremstilling for musikere i Danmark.26 Når der tales om 

rettighedshaverne kan der altså være tale om både store organisationer eller mindre hobby-

kunstnere, der ejer værket og de rettigheder, der er forbundet hermed. Rettighedshaveren 

har eneretten til eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden, jf. OPHL § 2. 

IT-retten er noget nyere end immaterialretten og behandler, som navnet hentyder til, de pro-

blemer, der er udsprunget fra den digitale teknologi. Udviklingen af computere og internettet 

igennem de sidste årtier har påvirket immaterialretten i høj grad, og åbnet op for en del nye 

juridiske problemstillinger. Teknologien har gjort reproduktion af beskyttede værker langt let-

tere, og internettet har gjort spredningen både nemmere, hurtigere, og langt mere udbredt. 

Dette har i sagens natur påvirket både eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for al-

menheden af beskyttede værker. 

Den hastighed, hvormed udviklingen er sket, har gjort, at det er svært for lovgivningen at 

følge med, selv når den er skabt til at kunne rumme innovation, da det ofte er svært at 

gætte, hvilken retning tingene vil udvikle sig i. Forhold som, hvorvidt noget, der foregår on-

line, er privat brug eller overføring til almenheden, og om linking er en form for overtrædelse 

af ophavsretten behandles i IT-retten. 

 
21 Schovsbo et al. (2015), s. 25 
22 ibid., s. 27 
23 ibid., s. 75 
24 ibid., s. 137 
25 ibid., s. 138 
26 Koda.dk - Om Koda ‘Hvad er Koda?' 
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Eksemplarfremstilling digitalt behandles ikke anderledes end fra analoge værker.27 Dog skel-

nes der mellem digitale og fysiske værker ved, at man er nødt til at gemme en midlertidig 

RAM-kopi på sin enhed for at kunne afspille eller se den, f.eks. når man ser videoer, billeder, 

eller hører musik online. Disse gælder også som eksemplarfremstilling, jf. bemærkningerne 

til OPHL § 1, implementeret fra direktiv 2001/29/EF, hvilket vil sige, at enhver afspilning eller 

afvikling af et digitalt værk kræver tilladelse fra ophavsmanden. Der er dog en undtagelses-

bestemmelse (OPHL § 11a), der giver en lovlig bruger ret til at fremstille midlertidige kopier, 

der genereres ved brug af værket. Denne regel eksisterer, så ulovlig brug af digitale værker 

stadig forbliver ulovlig, f.eks. når man finder piratkopierede film online, idet den midlertidige 

kopi, og dermed handlingen, i så fald stadig er ulovlig. 

Ophavsmanden har også eneret til tilgængeliggørelse af værket for almenheden, jf. OPHL § 

2, stk. 3. Når ting lægges ud på nettet, hvor det er tilgængeligt for alle, sker der en tilgænge-

liggørelse for almenheden, ligegyldig hvor mange brugere, der egentlig besøger siden. I de 

tilfælde, hvor der f.eks. er passwordbeskyttelse eller anden begrænsning af adgang, skal der 

en vurdering til, for at bestemme, om det stadig er offentligt (for almenheden) eller privat og i 

så fald tilladt. Tilrådighedsstillelse af værker online betragtes også som tilgængeliggørelse af 

værker for almenheden, jf. OPHL § 2, stk. 4, nr. 1. Det vil sige, at rettighedshaveren har ene-

ret til at gøre sit værk tilgængeligt for brugere online. Men internettet er ikke så simpelt, og 

dette åbner derfor en lang række spørgsmål relateret til hvad, der gælder som overføring til 

almenheden, herunder hvorvidt linking, fildelingstjenester, internetudbydere eller onlineind-

holdsdelingstjenester, som dette speciale vil behandle, foretager en overførsel til offentlighe-

den, når det er brugerne af disse tjenester, der deler indholdet. 

 

2.1.1 Det digitale indre marked 

Igennem de seneste par år har EU arbejdet for et samlet digitalt indre marked gennem flere 

initiativer, heriblandt andet forordning 2016/679/EU, fri roaming og nu også inden for op-

havsretten. 

Et af de vigtigste karakteristika ved udbud af tjenester online er, at disse kan være tilgænge-

lige i alle medlemsstater samtidig og automatisk, hvilket gør, at de altid vil være kendetegnet 

ved den grænseoverskridende karakter.28 

 
27 Udsen (2019), s. 73 
28 Bemærkninger til e-handelsloven 
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De nye regler får ikke kun relevans for medlemsstaterne og rettighedshaverne heri, men 

også rettighedshavere fra andre lande. Bernerkonventionen indeholder et krav om national 

behandling, hvilket betyder, at borgere fra andre unionslande skal nyde samme retsbeskyt-

telse og have samme adgang til erhvervelse af rettigheder som nationale borgere.29 Det vil 

sige, at reglerne skal overholdes for alt indhold, der er tilgængeligt i EU-landene. Netflix lø-

ser eksempelvis dette problem ved geoblocking, så de lande, de ikke har licenser til film, 

ikke har adgang til dem, men dette kan være mere kompliceret med tjenester, hvor det er 

brugere, der deler indholdet, og ikke siden selv. 

Et eksempel på, hvordan dette vil kunne påvirke resten af verden er forordning 

2016/679/EU, hvor nogle sider efter ikrafttrædelsen blokerede adgangen for europæiske 

brugere, men nu i højere grad blot benytter sig af popup-vinduer, der beder om tilladelse til 

at gemme cookies og data.30 Det var dog ikke kun europæere, der bemærkede denne æn-

dring og stigning i antallet af pop ups, når de besøgte nye sider, men langt størstedelen af 

verden. Ofte vil det altså være nemmere for tjenester blot at behandle alle brugere verden 

over konformt, og det betyder derfor, at der er stor sandsynlighed for, at det nye direktiv 

også vil påvirke brugere verden over. 

 

2.1.2 Onlineindholdsdelingstjenester og mellemmandsansvaret 

Overføring til almenheden er ikke noget, brugeren gør uden hjælp. Både internetudbyder, 

hosting-tjenester og i mange tilfælde også de tjenester, indholdet bliver uploadet på, er med 

til at gøre indholdet tilgængeligt. Oftest er det også sværere at identificere og finde den en-

kelte bruger, der har spredt indholdet ulovligt, og det bidrager heller ikke meget til at standse 

spredningen kun at gå efter en enkelt person, da der er masser af andre brugere, som efter-

følgende kan fortsætte spredningen. At gå direkte efter mellemmænd er den nemmeste og 

mest attraktive løsning, men spørgsmålet er, hvornår mellemmænd kan betegnes som med-

skyldige, og hvor stort et ansvar, der kan lægges på dem. For onlineindholdsdelingstjenester 

-- der i store træk består af tjenester med brugergenereret indhold -- er spørgsmålet meget 

omdiskuteret, og derfor er en kort gennemgang af deres nutidige retsstilling nødvendig. 

Udbydere af onlineindholdsdelingstjenester defineres i artikel 2, nr. 6 af direktiv 2019/790/EU 

således:  

 
29 Schovsbo et al. (2015), s. 57 
30 Schofield (2018) 
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»udbyder af onlineindholdsdelingstjenester«: en udbyder af en informationssam-

fundstjeneste, der har som hovedformål eller som et af sine hovedformål at lagre og 

give almenheden adgang til en stor mængde ophavsretligt beskyttede værker eller 

andre beskyttede frembringelser, som uploades af dens brugere, og som den organi-

serer og promoverer med et profitmæssigt formål. 

Udbydere af tjenester såsom ikkeprofitbaserede onlineencyklopædier, ikkeprofitbase-

rede, uddannelsesrelaterede og videnskabelige databanker, platforme til udvikling af 

open source software og open source-delingsplatforme, udbydere af elektroniske 

kommunikationstjenester som defineret i direktiv (EU) 2018/1972, onlinemarkeds-

pladser og business to business-cloudtjenester samt cloudtjenester, som gør det mu-

ligt for brugere at uploade indhold til eget brug, er ikke udbydere af onlineindholdsde-

lingstjenester i henhold til nærværende direktiv. 

Informationssamfundstjenester er ifølge e-handelslovens § 2, nr. 1, tjenester, der “har kom-

mercielt sigte, leveres online [...] samt foretages på individuel anmodning”. Onlineindholds-

delingstjenester er altså omfattet af en lidt mere skærpet definition end den tidligere om tje-

nester med brugergenereret indhold, hvori onlinemarkedspladser som eBay, dba.dk og Etsy 

også var omfattet.31 Denne definition indholder tjenester som YouTube, Twitter, Instagram, 

Facebook, og mange andre.  

Betragtning 62 i direktiv 2019/790/EU nævner desuden, at definitionen i direktivet kun bør 

omfatte de onlinetjenester, der spiller en vigtig rolle på markedet for onlineindhold ved at 

konkurrere med andre onlineindholdsdelingstjenester, eksempelvis lyd- eller videostreaming-

tjenester. Direktivets betragtning 63 bestemmer, at vurderingen af, om en udbyder lagrer og 

giver adgang til en stor mængde ophavsretligt beskyttet indhold bør foretages fra sag til sag, 

og vurderingen bør tage højde for en “kombination af elementer såsom tjenestens publikum 

og antallet af filer med ophavsretligt beskyttet indhold, som uploades af tjenesternes bru-

gere.”32 

Betragtning 67 omtaler desuden, at reglerne også er lempet for nye onlinetjenester for der-

igennem at tage hensyn til nystartede virksomheder, der arbejder med at udvikle nye forret-

ningsmodeller. Dette er gjort for ikke at begrænse innovationen. 

Mellemmænd kan have ansvar for deltagelse i spredning af ulovligt materiale gennem straf-

felovens § 23 om medvirken, erstatningsansvar gennem culpareglen, eller gennem ophavs-

 
31 Udsen (2019), s. 273 
32 Betragtning 63 i direktiv 2019/790/EU 
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retsloven, hvor der ikke er en direkte medvirkensregel, men det er antaget gennem retsprak-

sis,33 og desuden kan mellemmænds aktiviteter også i sig selv udgøre en ophavsretskræn-

kelse. Generelt er der altså gode muligheder for at pålægge mellemmænd ansvar, og derfor 

blev der i sin tid lavet en undtagelse, specielt fordi internetudbydere var bange for at pålæg-

ges ansvar for informationsudveksling, de ikke havde kontrol over eller mulighed for at kon-

trollere, og uden en undtagelse ville det hæmme udbredelsen af tjenesterne.34 De europæi-

ske ansvarsfritagelsesregler i direktiv 2000/31/EF blev baseret på den amerikanske Digital 

Millennium Copyright Act (fremover DMCA),35 men havde ikke helt samme indhold, da de 

blandt andet manglede en notice and takedown-procedure, der behandles i afsnit 2.4.4. E-

handelsloven, der har implementeret direktiv 2000/31/EF i dansk ret, indeholder disse an-

svarsfritagelsesregler i §§14-16, der indebærer, at mellemmænd ikke kan pålægges straf- 

og erstatningsansvar, når betingelserne for ansvarsfrihed er opfyldt.  

Direktiv 2000/31/EF indeholder desuden også et forbud i artikel 15 om, at medlemsstaterne 

pålægger mellemmænd en generel forpligtelse til at overvåge indholdet, de oplagrer og 

fremsender eller en pligt til aktivt at undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på 

ulovlig virksomhed. 

For onlineindholdsdelingstjenester er det e-handelslovens § 16 om ansvarsfritagelse for op-

lagring, der er relevant. Udbydere vil kunne ifalde ansvar, hvis de har viden eller burde-viden 

om det ulovlige forhold. Desuden vil upload af ulovligt materiale, der er ophavsretligt beskyt-

tet, også være en selvstændig retskrænkelse for udbyderne, da det er en ulovlig eksemplar-

fremstilling. Imidlertid indeholder e-handelslovens § 16 som nævnt en regel om ansvarsfrita-

gelse for oplagring af information. 

Ansvarsfritagelsen har dog nogle forudsætninger. Det skal selvfølgelig være en bruger, og 

ikke tjenesten selv, der har uploadet det ulovlige indhold, og udbyderen skal indtage en pas-

siv rolle (teknisk og automatisk behandling af informationer fra brugerne).36 Desuden må ud-

byderne heller ikke have kendskab til den ulovlige aktivitet ifølge e-handelslovens § 16, stk. 

1, nr. 1. Hvis mellemmanden får information om det, skal den desuden straks tage skridt for 

at fjerne informationen eller hindre adgang til den, jf. e-handelslovens § 16, stk. 1, nr. 2. 

Dette skaber en risiko for mellemmanden, da den så kan komme til at fjerne noget, der se-

nere viser sig at være lovligt -- af denne årsag forbeholder de fleste tjenester sig retten til at 

fjerne indhold i deres aftalevilkår. 

 
33 Udsen (2019), s. 276 
34 ibid., s. 271 
35 ibid., s. 279 
36 ibid., s. 306 



Side 21 af 84 

Reglerne for, hvorvidt onlineindholdsdelingstjenesterne kan gøres ansvarlige for overtrædel-

ser på deres tjenester læner sig altså generelt i retning af, at det på nuværende tidspunkt er 

rimelig nemt for onlineindholdsdelingstjenester at fritages for ansvar, da størstedelen af vur-

deringerne af forudsætningerne er noget uklare, og det er her, at artikel 17 i direktiv 

2019/790/EU kommer ind i billedet. 

2.2 Direktivet og artikel 17 

Det nye direktiv om ophavsret på det indre digitale marked blev skabt for at løse nogle af de 

problemstillinger, den digitale udvikling har medført, som national og EU-lovgivning endnu 

ikke har fundet svar på, herunder bedre beskyttelse af kunstnere, nyhedsforlag og journali-

ster på internettet. 

Specifikt artikel 17 er i store træk en bestemmelse, der har til mål at beskytte ophavsmænd 

af materiale, der deles online på onlineindholdsdelingstjenester, der tjener penge på at have 

brugerindhold tilgængeligt på deres sider. Artiklen fastsætter, at disse tjenester foretager en 

overførsel eller tilrådighedsstillelse til almenheden, når de giver offentlig adgang til værker 

eller andre frembringelser, der er ophavsretligt beskyttede, uploadet af deres brugere. 

Derudover indeholder artiklen en bestemmelse om, at disse udbydere skal indhente tilla-

delse -- eksempelvis gennem licens -- til overførsel eller tilrådighedsstillelse for almenheden 

hos ophavsmændene. Hvis de ikke har gjort dette, vil de kunne gøres ansvarlige for uautori-

seret overføring eller tilrådighedsstillelse for almenheden af det beskyttede materiale, med-

mindre de har opfyldt en række forpligtelser: 

“a) gjort deres bedste indsats for at opnå en tilladelse, og  

b) i overensstemmelse med de høje branchestandarder for erhvervsmæssig diligens-

pligt gjort deres bedste for at sikre, at specifikke værker og andre frembringelser, for 

hvilke rettighedshaverne har givet tjenesteudbyderne de relevante og nødvendige 

oplysninger, ikke er tilgængelige, og under alle omstændigheder  

c) handlet hurtigt efter at have modtaget en tilstrækkelig begrundet meddelelse fra 

rettighedshaverne for at blokere adgangen til eller fjerne de værker og andre frem-

bringelser, der er givet meddelelse om, fra deres websteder, og gjort deres bedste 

indsats for at forhindre, at de fremover uploades, i overensstemmelse med litra b).”37 

 
37 Artikel 17, stk. 4, litra a-c i direktiv 2019/790/EU 
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Når det skal bedømmes, hvorvidt udbyderne har opfyldt forpligtelserne benyttes proportiona-

litetsprincippet38 og betragtninger om tjenesternes type, publikum og størrelse samt typen af 

værker (eller frembringelser), som uploades af brugerne på tjenesten. Tilgængeligheden af 

egnede og effektive midler og omkostningerne af disse bringes også med i betragtningerne, 

jf. artikel 17, stk. 5. 

Artiklen bestemmer også, at den tidligere undtagelse i direktiv 2000/31/EF ikke længere gæl-

der i disse situationer. Den nye regel er modsat den tidligere bestemmelse om ansvarsfri-

hed, der fratog tjenesterne ansvaret for indhold delt af brugerne, så længe de ikke havde 

kendskab og fjernede indholdet, hvis de fik kendskab om det, hvor artikel 17 specifikt pålæg-

ger tjenesterne ansvaret suppleret med krav, som de skal påvise, at de har overholdt, hvis 

de ikke vil gøres ansvarlige. 

Artiklens punkt 7 kræver, at dette samarbejde eller de nye foranstaltninger ikke vil blokere 

eller begrænse for adgangen til upload af værker, som ikke krænker ophavsret eller beslæg-

tede rettigheder, også værker, der er omfattet af undtagelser eller indskrænkninger såsom 

“citater, kritik, anmeldelser, [...] anvendelse med henblik på karikatur, parodi eller pastiche.”39 

Artiklen indeholder også en regel om, at der ikke må medføres en overvågningsforpligtelse. 

Afslutningsvis kræver artikel 17 også, at medlemslandene skal sørge for, at udbyderne af 

tjenesterne laver en klageordning for brugerne til benyttelse i de tilfælde, hvor de er uenige 

med tjenesternes blokering af adgang til eller fjernelse af indhold, de har uploadet.  

Artikel 17 var allerede med i første forslag til direktivet, tidligere benævnt artikel 13, og 

skabte en del diskussion, blandt andet med fokus på risikoen for begrænsning af ytringsfri-

heden. Trods stor uenighed blev direktivet vedtaget , og artikel 17 fik lov at bestå. Den juridi-

ske analyse har til mål at finde ud af, hvordan artiklen kan implementeres. Først undersøges 

virksomhedernes muligheder med udgangspunkt i artikel 17 alene, og derefter undersøges 

medlemslandenes muligheder for at specificere kravene yderligere. 

2.3 Implementering for udbyderne 

Da direktivet endnu ikke er implementeret i national ret, og der ikke findes andre retsregler, 

hvis indhold ligger tæt nok opad direktivets, er det svært at vide præcis, hvordan den vil blive 

 
38 Proportionalitetsprincippet er en retsgrundsætning, der er opfyldt så længe, at reglerne er egnede til 
at sikre opfyldelse af formålet, og at de ikke går ud over, hvad der er nødvendig for at opnå formålet 
og at der ikke findes mindre indgribende muligheder; altså, at reglerne er proportionale.  
39 Artikel 17, stk. 7, litra a-b i direktiv 2019/790/EU 
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implementeret hos tjenesteudbyderne. Dette afsnit har til mål at finde ud af, hvilke mulighe-

der for implementering af direktivets artikel 17, virksomhederne har. Det er ikke en fuldstæn-

dig udtømmende liste over muligheder, men er baseret på selve artiklens forslag samt de 

muligheder, der er blevet diskuteret i forhold til gennemførelsen af direktivet. 

De muligheder, der vil blive gennemgået, er licens, eller nærmere at hente tilladelse, som 

artikel 17 selv først omtaler, dernæst filtre, der har været en meget omdiskuteret del i forhold 

til implementeringen af den specifikke artikel, og til slut en “notice and takedown”-ordning for 

tjenesterne. 

 

2.3.1 Licensaftaler 

Det første, artikel 17 bestemmer, er, at en udbyder af onlineindholdsdelingstjenester foreta-

ger en overføring eller tilrådighedsstillelse til almenheden, og at udbyderne derfor skal hente 

tilladelse fra rettighedshaverne nævnt i artikel 3, stk. 1 og 2 i direktiv 2001/29/EF, eksempel-

vis gennem licensaftale. Artikel 17 ønsker altså først og fremmest, at der laves aftaler mel-

lem udbyderne og rettighedshaverne, der tillader brugerne at bruge værkerne, gerne mellem 

licensaftaler. 

Udover stk. 1, der fastslår, at udbyderne skal hente tilladelse hos rettighedshavere, afsted-

kommer artiklens stk. 4, litra a, der - inden de andre foranstaltninger berøres - omtaler, at 

udbyderne skal gøre deres bedste indsats for at opnå en tilladelse. 

Direktivets betragtning 61 fastslår vigtigheden af at fremme udviklingen af licensmarkedet 

mellem rettighedshaverne og udbydere af onlineindholdsdelingstjenesterne, og forklarer 

desuden, at licenserne bør være “rimelige og sikre en rimelig balance mellem begge parter”. 

Dette bør gøres først og fremmest gennem at sørge for, at rettighedshavere modtager pas-

sende vederlag for anvendelsen af deres værker eller frembringelser.  

Andre former for tjenester, specielt streamingtjenester som Spotify for musik og podcasts og 

Netflix for film eller tv-shows, har haft succes med licensaftaler og at indhente tilladelser. 

Dog er der den forskel, at deres formål netop ikke er sammenlignelige med onlineindholds-

delingstjenester. Streamingtjenester har et langt højere niveau af kontrol over indholdet på 

deres sider, da det er udbyderne selv, der uploader det, mens hele formålet med onlineind-

holdsdelingstjenester er, at det er brugerne, der uploader og benytter materialet. 

Direktivet har derfor også sørget for, at medlemslandene skal sørge for, at disse tilladelser 

eller licensaftaler også vil omfatte brugerne på siderne, men kun når der ikke handles på 
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kommercielt grundlag og når aktiviteten ikke skaber tydelige indtægter, jf. direktivets artikel 

17, stk. 2.  

Dette kan dog være nemmere sagt end gjort. Streamingtjenester et godt eksempel på forret-

ningsmodeller, hvor det er lettere at indgå licensaftaler, hvor der er højere usikkerhed for on-

lineindholdsdelingstjenester, idet udbyderne har langt mindre kontrol over indholdet på deres 

tjenester, og det derfor også kan være sværere at måle og fastsætte vederlag til rettigheds-

haverne. 

Idéen om licensaftaler mellem udbydere af onlineindholdsdelingstjenester og rettighedsha-

vere er selvfølgelig ikke helt ny, og der findes allerede eksempler på dem. Instagram, der 

ejes af Facebook, har blandt andet en “Instagram Music” funktion, der lader brugere tilføje 

musik til deres ‘story’,40 hvor man i appen vælger musikken, der bliver tilføjet med navn og 

link, så andre brugere nemt kan finde sangen. Ved at tilføje en funktion, der gør, at brugerne 

kan tilføje musikken gennem deres service, har de en form for kontrol over det, og det giver 

eksempelvis mulighed for at tilføje ting som den lille boks med navn og link til sangen, men 

sørger også for, at tjenesten nemt kan måle, hvornår musikken bliver brugt, og hvor ofte det 

bliver set. 

Også YouTube har en licensordning, forbundet med deres Content ID-system, der er lavet 

for at rettighedshavere skal kunne identificere og administrere deres indhold, når det bruges 

i andres videoer.41 Det fungerer altså som et form for filter, der scanner videoer for at finde 

lydklip, der matcher rettighedshaveren, så de kan få enten betaling for videoer, der gør brug 

af deres værker eller spærre adgangen til dem.42 

Begge disse eksempler er altså baseret på en form for filter eller kontrol over brugen af vær-

kerne. Instagram Music-funktionen lader brugere vælge musikken inde i den specifikke ser-

vice i stedet for, at brugerne selv har fuld kontrol, og Instagram vil f.eks. stadig fjerne vide-

oer, hvor brugere selv har tilføjet ophavsretligt beskyttet materiale, der ikke er inkluderet i li-

censaftalen.43 YouTubes Content ID er i sig selv et automatiseret system, der betaler rettig-

hedshaverne gennem AdSense, når deres indhold er registreret i en bruger-uploadet video, 

og derfor er systemet nødvendigt for at kunne lade rettighedshaverne bestemme over deres 

eget indhold, og det bruges til at opgøre og beregne aflønning, idet  rettighedshaverne  kun 

betales, når deres værker rent faktisk bliver brugt i videoer og vist. Eksemplerne kræver 

altså begge en form for filtrering eller kontrol. Dette er specielt relevant i forhold til beregning 

 
40 Instagram (2018) 
41 Youtube, ‘Sådan virker Content ID’ 
42 Youtube, ‘Brug af Content ID’ 
43 Instagram, ‘Ophavsret’ 
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af vederlag til rettighedshaverne, der kan være mere kompliceret i licensaftaler med online-

indholdsdelingstjenester end andre tjenester, hvor mængden af streams eller visninger er 

nemmere at måle. 

Muligheden for licensaftaler er derfor ikke helt realistisk eller let at anvende for alle former for 

værker og på alle platforme. Der er mange faktorer, som kan påvirke kompleksiteten for en 

rimelig licensaftale. Især forholdene omkring  kontrolforanstaltninger og aflønning skal over-

vejes nøje, og disse varierer ofte fra tjeneste til tjeneste og fra værk til værk. Youtube’s Con-

tent ID indeholder eksempelvis en række begrænsninger, hvor dele af ét lydklip lejlighedsvis 

kan forveksles med et andet klip, og filteret derfor ikke vil kunne skelne mellem de to.44 Med 

andre former for værker kan det være endnu mere kompliceret, og det samme med opbyg-

ningen af andre tjenester. 

Specielt forholdene omkring aflønning er relevant i forhold til dette. Ofte kompenseres rettig-

hedshavere med et fast beløb eller pr. upload eller visning. Det er svært at fastsætte et fast 

beløb, da nogle værker kan være mere værd end andre, mens nogle værker er i risiko for at 

blive anvendt langt mindre end antaget i forbindelse med prisfastsættelsen, og tjenesterne 

betaler derfor en overpris. Omvendt er det også nemt at forestille sig situationer, hvor et 

værk er blevet vurderet til ikke at rumme noget særligt potentiale, men at det senere ‘går vi-

ralt’, og rettighedshaveren derfor ikke kompenseres fair. Hvis vederlagets størrelse afgøres 

ud fra målinger af antal uploads eller visninger, som eksempelvis med Content ID, kræver 

dette endnu engang en form for kontrol over indholdet, der deles af brugerne, ofte gennem 

filtre eller, som på Instagram, gennem en specifik funktion, som brugerne kan benytte til at  

tilføje indholdet. 

Der vil altså være tilfælde, hvor der ikke kan laves en aftale om tilladelse mellem udbyderne 

og ophavsmændene, da det ofte er lettere at lave aftaler med organisationer eller virksom-

heder, der varetager ophavsretten for flere værker end med enkelte ophavsmænd, hvis vær-

ker måske heller ikke deles i samme omfang. Omkostningerne i relation til udarbejdelsen af 

licensaftalen kan i disse situationer vise sig at være større end udbyttet af aftalen. 

Indgåelse af licensaftaler vil altså være muligt i nogle tilfælde, ligesom de er gjort hos Insta-

gram med Instagram Music-funktionen eller gennem YouTube’s Content ID, men kan være 

komplicerede, enten på grund af typen af værker eller frembringelserne eller overvejelser om 

de specifikke tjenester i forhold til kompensation og kontrol af indholdet. 

 

 
44 Robley (2018) 
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2.3.2 Filtre 

I de tilfælde, hvor der ikke bliver indhentet tilladelse -- gennem f.eks. licensaftaler -- vil der 

være en ansvarsordning, hvorigennem udbyderne pålægges at ‘gøre deres bedste indsats i 

overensstemmelse med høje branchestandarder for erhvervsmæssig diligenspligt’ for at 

sikre, at der ikke ulovligt bliver delt ophavsretligt beskyttede værker på deres sider.45  

Flere kritikere af direktivet har argumenteret for, at denne regel vil medføre, at udbyderne 

ser sig nødsaget til at bruge automatiserede kontrolforanstaltninger til at filtrere indholdet, 

der uploades af brugerne, for at sikre, at det ikke indeholder ophavsretligt beskyttede vær-

ker.46  

Imod at disse former for filtre eller kontrolsystemer bliver branchestandarden taler, at der er 

risiko for, at de er så dyre, at tjenesten slet ikke vil blive udbudt, og yderligere at de kan risi-

kere at krænke både informations- og ytringsfriheden.47 

Der er desuden sandsynlighed for, at filtre bliver nødvendige selv når der anvendes licensaf-

taler. Eksemplerne i afsnit 2.3.1 viser også, at de allerede er i brug på nogle tjenester. 

Problemet med overvågning er allerede anerkendt af EU, der i direktiv 2000/31/EF tilføjede 

en regel i artikel 15, stk. 1 om, at medlemsstaterne ikke må pålægge udbyderne overvåg-

ningsforpligtelser, hvilket mange frygtede ville ændre sig med indførelsen af direktiv 

2019/790/EU. Dog tilføjede EU endnu engang et krav om, at reglerne i artikel 17 fra det nye 

direktiv om ophavsret på det digitale indre marked heller ikke måtte medføre en generel 

overvågningsforpligtelse, jf. artikel 17, stk. 8. EU-Domstolen har også i C-360/10, SABAM v 

Netlog fastslået, at en sådan filtreringspligt er uproportional, da det ikke er begrænset i tid 

eller omfang, og fordi det går imod både informations- og ytringsfriheden.48  

Dog frygter kritikere fortsat, at det vil ske gennem den nye ansvarsordning, hvilket ikke er 

overraskende. Licensaftaler vil i nogle tilfælde forudsætte en form for overvågning eller kon-

trolsystem til måling af anvendelsen af det aftaleregulerede indhold for at virke efter hensig-

ten. Det vil sige, at overvågningsaspektet er det, der gør disse systemer effektive, nemlig fil-

trene giver udbyderne mere kontrol over indholdet. 

Direktivet selv henviser også til brugen af disse midler, trods forbuddet mod overvågnings-

forpligtelser. I artikel 17, stk. 5 omtales overvejelser, der skal tages i betragtning ved fast-

læggelsen af, om udbyderen har opfyldt sine forpligtelser i henhold til stk. 4, herunder litra b: 

 
45 Art. 17, stk. 4, litra b i direktiv 2019/790/EU 
46 Hamilton (2018) 
47 Udsen (2019), s. 271-272 
48 C-360/10, SABAM v Netlog, præmis 48 
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“tilgængeligheden af egnede og effektive midler og deres omkostninger for tjenesteudby-

derne.” Omkostningerne ved filtrene vil altså have relevans, og hvis et kontrolsystem er for 

omkostningstungt for udbyderne, vil manglende anvendelse af et sådant ikke tælle negativt 

med i vurderingen af om, hvorvidt de har opfyldt deres forpligtelser. 

Direktivets betragtning 66 nævner desuden, at de foranstaltninger, der træffes -- herunder 

kontrolsystemer i form af filtre -- ikke bør føre til blokering af adgang til indhold, der ikke 

krænker ophavsretten. Imidlertid risikerer netop dette at blive tilfældet, når der gøres brug af 

automatiserede processer som disse filtre. De algoritmer, der akkurat scanner indhold på 

præcis den måde, der ønskes, er langt lettere at beskrive end at programmere. YouTubes 

Content ID havde eksempelvis begrænsninger for, hvilke lydklip, der kunne benyttes, da ikke 

alle klip ville kunne genkendes som unikke klip af algoritmen. 

Der findes også flere eksempler på filtre, der benyttes af forskellige tjenesteudbydere med 

andre formål end ophavsretsbeskyttelse. Apple Music kom for nogle år ud for, at en af deres 

kunder fik slettet en række af vedkommendes  egne musikfiler, da deres filter scannede dem 

og ved en fejl forvekslede dem med andre lydfiler i deres system, hvorefter de blev slettet.49 

Microblogging-platformen Tumblr indførte også i slutningen af 2018 en ny regel om at fjerne 

seksuelt indhold, og til dette benyttede de sig af et filter, der skulle anmelde og fjerne bille-

der, der havde denne form for indhold. Det endte i stedet med, at siden markerede og bloke-

rede adgangen til et højt antal uploads, hvis indhold ikke brød retningslinjerne.50 Der vil altså 

med disse automatiserede systemer ofte være en risiko for, at også lovligt indhold bliver fjer-

net. Omvendt vil der også være situationer, hvor krænkende eller ikke-licenseret ophavsret-

ligt beskyttet indhold slipper igennem og ikke bliver fanget af filtrene. 

Dette er dog en risiko, der kan opvejes af det forhold, at selv hvis systemet ikke var automa-

tiseret, men menneskestyret, vil der altid eksistere fejlmarginer. Oftest vil de fleste af disse 

tjenester allerede i deres servicevilkår have fraskrevet sig ansvar i forhold til at have lov til at 

fjerne indhold, men artikel 17 indfører også et krav om, at medlemsstater skal sørge for, at 

udbyderne af disse tjenester får etableret en klageordning for brugerne “i tilfælde af uenig-

hed om blokering af adgang til eller fjernelse af værker eller andre frembringelser, som de 

har uploadet,” jf. artikel 17, stk. 9. Artikel 17, stk. 4, litra b specificerede også kravet som, at 

udbyderne skulle “gøre [deres] bedste” for at sikre, at værkerne ikke er tilgængelige, og der-

for vil sjældne forekomster af fejl ikke være nok til, at de pålægges ansvar.  

 
49 Pinkstone (2016) 
50 Small (2018) 
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Omkostningerne ved filtrering skaber også et andet problem -- mindre tjenester vil alt andet 

lige i højere grad have problemer med at kunne betale for det end de større virksomheder,51 

og det risikerer at give de større virksomheder en endnu stærkere position og samtidig 

skade de mindre, og det kan derfor også afstedkomme nogle konkurrenceretlige problemer. 

Endnu en svaghed ved mange filtre er, at de ikke kan tage højde for alle rettighedshavere, 

og specielt de mindre med færre og mindre populære værker vil ofte have sværere ved at 

blive tilføjet til filtret. Et eksempel på dette er endnu engang YouTubes Content ID, der ek-

sempelvis kræver, at ophavsmanden har eneret over værket. 

Artikel 17, stk. 5, litra a har også nogle betragtninger, der bør overvejes i forhold til filtre: “tje-

nestens type, publikum og størrelse og typen af værker eller andre frembringelser, som uplo-

ades af tjenestens brugere,”. Tjenestens type er relevant, da YouTube som en videodelings-

tjeneste udelukkende fokuserer på disse, mens Twitter, Facebook eller Tumblr, hvis billedfil-

terfunktion blev omtalt ovenfor, er skabt til at lade brugere uploade flere typer indhold, både 

tekst, billeder, video, m.m. Dette læner sig endnu engang også op af typen af værker, hvor 

Content ID fokuserer på lydfiler, og Tumblrs filter var lavet til at scanne billedfiler. Jo mere, 

der skal medtages i filtrene, desto mere komplicerede -- og ofte omkostningstunge og/eller 

unøjagtige -- vil disse filtre blive. Det vil dog også indgå i vurderingen, og derfor vil domsto-

lene højst sandsynligt ikke komme frem til, at tjenesten ikke har opfyldt sine forpligtelser, 

hvis filteret ikke er effektivt nok, og de derfor ikke benytter sig af det, også jf. artikel 17, stk. 

5, litra b. 

Trods svaghederne ved filtre, er disse dog stadigvæk en god løsning for mange tjenester. 

Både YouTubes Content ID og Instagrams integrerede musikfunktion har haft nogen succes 

med at give tjenesterne et niveau af kontrol, så de i højere grad kan varetage rettighedsha-

vernes interesser. Udbyderne af onlineindholdsdelingstjenesterne vil dog blive nødt til at 

medtage de gennemgåede overvejelser før de tager skridtet imod at få udviklet deres egne 

filtre til overvågning af ophavsretligt beskyttet materiale på deres tjenester. 

 

 
51 Udsen (2019), s. 310 
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2.3.3 Notice and takedown-procedure 

I ovenstående afsnit fastslås det, at der ikke vil komme et endegyldigt krav om benyttelsen 

af tekniske filtre, og desuden at de heller ikke vil kunne tilpasses eller være mulige at an-

vende for alle tjenesteudbydere. Hvis dette er tilfældet, vil de altså være nødsaget til at finde 

ud af en anden metode for implementering af artikel 17.  

Hvis udbyderne ikke får tilladelse (eksempelvis gennem licensaftale som diskuteret i afsnit 

2.3.1), bestemmer artikel 17, stk. 4, at udbyderne vil være ansvarlige for uautoriseret overfø-

ring til almenheden af de ophavsretligt beskyttede værker, medmindre de kan påvise, at de 

har: 

“[...] under alle omstændigheder  

c) handlet hurtigt efter at have modtaget en tilstrækkelig begrundet meddelelse fra 

rettighedshaverne for at blokere adgangen til eller fjerne de værker og andre frem-

bringelser, der er givet meddelelse om, fra deres websteder, og gjort deres bedste 

indsats for at forhindre, at de fremover uploades, i overensstemmelse med litra b).”52 

Denne regel er ikke ulig deres tidligere retsstilling, hvor e-handelslovens § 16, stk. 1, nr. 2 

også kræver, at udbyderne fjerner indholdet, så snart de har kendskab til det. Denne regel 

havde som tidligere omtalt det problem, at den ikke var særlig præcis, og det ofte kunne 

være svært at bedømme, hvornår udbyderne havde fået kendskab til tilstedeværelsen af det 

ulovlige materiale. 

Artikel 17 nævner i stk. 9, at rettighedshaverne skal begrunde deres anmodninger, når de 

anmoder om, at adgangen til deres værker eller frembringelser skal blokeres, og at disse af-

gørelser skal underkastes menneskelig kontrol.  

Endnu engang lader denne regel mange detaljer være op til omstændighederne, og dette 

skaber en risiko for udbyderne, hvis de en dag bliver udsat for et søgsmål. Spørgsmål som 

hvornår de har “handlet hurtigt” eller hvornår de har modtaget denne tilstrækkeligt begrun-

dede meddelelse, og også hvorvidt meddelelsen er begrundet tilstrækkeligt, hvis de bedøm-

mer, at det ikke er nok. 

Denne usikkerhed er også det, EU er blevet kritiseret for før, da reglerne omkring denne 

form for notice and takedown-procedure er meget inkonsistent mellem de forskellige EU-

lande.53 Andre lande, som eksempelvis USA, hvis DMCA-lovgivning direktiv 2000/31/EF var 

 
52 Artikel 17, stk. 4, litra c i direktiv 2019/790/EU 
53 B., Robert (2018) 
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baseret på, havde rent faktisk en lovbestemt notice and takedown-procedure, som udby-

derne derfor kunne indordne sig mere præcist under. Man kan argumentere for, at manglen 

på dette giver udbyderne en større frihed til at bestemme, hvordan de vil give rettighedsha-

verne disse muligheder, men det skaber som nævnt en usikkerhed om, hvorvidt deres valg 

af metode til dette lever op til de konkrete krav og bedømmelser, der vil opstå i forskellige 

medlemslande. 

Definitionen at ‘modtage meddelelse om’ er selvfølgelig ikke helt det samme som det tidli-

gere krav om kendskab, men pålægger rettighedshaverne en mere aktiv rolle. Dog kan der 

stadig argumenteres for, at det endnu ikke er præcist nok til at fjerne usikkerheden om, hvor-

når det er sket. 

En mulighed for at fjerne en smule af usikkerheden for tjenesterne kunne være at indlejre 

deres egne formularer til formålet i anmeldelses-funktionen, som de fleste tjenester allerede 

har, eller de kunne introducere en helt ny notice and takedown-ordning, så det er lettere for 

rettighedshavere (og andre brugere) at anmelde uautoriseret brug og derigennem lettere for 

udbyderne at reagere rettidigt på meddelelserne. Det ville desuden også give udbyderne 

større kontrol over, hvor meget og hvilken information brugerne skal  indsende. Som ud-

gangspunkt kræves der en begrundet meddelelse, og hvis anmelderen (rettighedshaveren) 

skal udfylde en formular med de specifikke informationer, vil udbyderne derigennem i de fle-

ste tilfælde have sikret, at de har modtaget tilstrækkelig information. Dette vil både reducere 

risikoen for, at de modtager en anmeldelse, der ifølge udbyderne ikke opfylder kravet om en 

tilstrækkelig begrundelse, men som efterfølgende i en retssag kunne bedømmes som væ-

rende tilstrækkelig, og det vil også give udbyderne tilstrækkelig information til at træffe de 

rigtige valg i forhold til, hvorvidt de vil gå videre med anmeldelsen og slette eller blokere ad-

gangen til indholdet. 

Ligesom med automatiserede filtre vil udbyderne af tjenesterne dog altid have en risiko for at 

fjerne indhold, der ikke var ulovligt, enten fordi indholdet var brugernes eget, anmeldt af per-

soner, der ikke var den egentlige rettighedshaver, eller fordi indholdet var tilladt gennem en 

undtagelse eller indskrænkning som listet i artikel 17, stk. 7, litra a-c. Til disse situationer 

kræver direktivet stadig klageorganet i artikel 17, stk. 9, der ikke kun kan bruges i forhold til 

fejl lavet af filtre som behandlet i ovenstående afsnit, men også i forhold til situationer som 

med en notice and takedown-ordning, hvor noget indhold er fjernet i den tro, at det var uau-

toriseret brug, men hvor dette ikke har været tilfældet. Dette kan eksempelvis ofte være 

sværere at bedømme i derivative værker, eller i tilfælde hvor der er gjort brug af de oven-

nævnte undtagelser eller indskrænkninger. 
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Der er dog også omvendt en risiko for, at tjenesteudbyderne i nogle situationer vil fortsætte 

med at tillade adgang til værker, på trods af at en rettighedshaver har indsendt en anmel-

delse, der måske ikke er korrekt begrundet. Specielt mindre kunstnere, der ikke er repræ-

senterede af organisationer eller agenter, der ved mere om de nødvendige begrundelser, 

kan måske have sværere ved at bevise deres ejerskab over værket eller lignende, og i disse 

tilfælde er udbyderne nødt til at træffe et valg om, hvad de vil foretage sig med anmeldel-

serne. Udbyderne kan her risikere at komme i en situation, hvor en dommer i forbindelse 

med en retssag senere vil komme frem til en anden afgørelse ud fra et juridisk mere kvalifi-

ceret synspunkt og risikere at blive ansvarliggjort, hvis de bedømmes til ikke at have opfyldt 

deres forpligtelser. 

Netop dette problem, hvor tjenesteudbyderne sættes i en situation, hvor de enten må vælge 

eller lade rettighedshaverne vælge selv, om indholdet er en krænkelse, er også blevet kriti-

seret.54 Tjenesteudbyderne vil jo helst undgå sagsanlæg, og oftest vil rettighedshaverne 

gerne have indhold, der benytter deres værker fjernet, selv i tilfælde, hvor der kunne være 

tvivl om, hvorvidt der er tale om en undtagelse eller indskrænkning, som omtalt ovenfor, hvor 

brugen faktisk er lovlig. 

Det er medlemsstaternes ansvar at sørge for, at udbyderne får etableret disse klageordnin-

ger, og at de er effektive og hurtige nok. At dette ansvar ligger på medlemsstaterne kan 

medføre, at nogle usikkerheder og tvivlsspørgsmål vil blive afklaret af de enkelte medlems-

lande, eksempelvis hvorledes ‘hurtig’ skal defineres eller hvad en tilstrækkeligt begrundet 

meddelelse bør indeholde. 

Artikel 17’s stk. 9 nævner desuden også et krav om, at udbyderne af onlineindholdsdelings-

tjenesterne skal informere brugerne om de undtagelser eller indskrænkninger, de kan an-

vende værkerne i henhold til, og at dette skal gøres i deres vilkår og betingelser.55 

Mange internationale onlineindholdsdelingstjenester benytter sig allerede af en specifik no-

tice and takedown-procedure, den amerikanske DMCA. Denne lov kræver desuden også en 

klageordning i tilfælde af uenighed om lovligheden af det blokerede eller fjernede indhold, og 

flere sider tillader også allerede brugere fra EU-lande at benytte denne funktion.56 

Der er altså gode muligheder for at benytte sig af en notice and takedown-procedure i de til-

fælde, hvor der ikke kan opnås eller er opnået tilladelse til brug, og hvor filtre ikke er effek-

tive eller egnede til den specifikke tjeneste. Selv med licensaftaler og/eller filtre på plads, kan 

 
54 Szkalej (2019) 
55 Udsen (2019), s. 279 
56 Erickson og Kretschmer (2018), s. 2 
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det stadig være brugbart, da der som tidligere omtalt i afsnit 2.3.1 og 2.3.2 ofte vil fore-

komme rettighedshavere, der ikke er omfattet af licensaftalerne eller inkluderede i filterdata-

baserne. Et problem i relation til dette er, at der -- ligesom det var tilfældet under de tidligere 

regler -- er et niveau af usikkerhed om bedømmelsen af, hvorvidt tjenesterne har handlet, 

som de er forpligtet til, herunder hvor hurtigt de har handlet, hvorvidt de har fået tilstrækkelig 

information, samt i de tilfælde hvor personer, der kontrollerer anmeldelser eller anmodnin-

ger, har taget fejl. Jo højere grad notice and takedown-proceduren er præciseret, desto 

mere kan udbyderne af tjenesterne håbe på, at usikkerheden omkring dem vil blive reduce-

ret. Der er dog fortsat en stor forskel mellem de forskellige typer af rettighedshavere, hvor de 

mindre, eksempelvis hobbykunstnere, både vil have svært ved at finde alt indholdet så de 

kan anmelde det, og i nogle tilfælde vil have sværere ved at påvise ejerskab over værkerne 

eller frembringelserne. 

Indførelse af en notice and takedown-procedure vil i alle tilfælde gøre det lettere og reducere 

risikoen for udbyderne af tjenesterne, eksempelvis kan de benytte sig af den amerikanske 

DMCA-procedure, der også allerede indeholder en klageordning, som giver rettighedshavere 

og brugere adgang til at reagere i tilfælde af uenigheder om deres afgørelser. Selv i de til-

fælde, hvor udbydere af onlineindholdsdelingstjenester har indgået licensaftaler eller benyt-

ter et filter til deres tjenester, anbefales det at indføre en notice and takedown-procedure. 

2.4 Implementering -- national ret 

Det er ikke kun udbyderne selv, der kommer til at være med til at bestemme, hvordan de vil 

implementere det nye direktiv og reglerne fastsat i artikel 17. Medlemslandene  har mulighed 

for at specificere reglerne, når de skal implementeres direkte i national ret. Der er som 

nævnt i starten af kapitlet tale om en minimumsharmonisering, hvilket vil sige, at medlems-

landene selv må bestemme form og midler for gennemførelsen, jf. TEUF artikel 288(3). 

Dette afsnit har til formål at undersøge, hvilke muligheder medlemslandene har for at imple-

mentere og eventuelt skærpe reglerne i direktivet. 

 

For det første kræver artikel 17, stk. 10 en interessentdialog, der skulle starte kort efter 

ikrafttrædelsen af direktivet. Denne har til formål at sikre en ensartet anvendelse af samar-

bejdsforpligtelsen ifølge betragtning 71, og vil i samråd med udbyderne, rettighedshaverne, 

brugerorganisationer og andre interessenter udarbejde en vejledning om anvendelsen af ar-

tikel 17 angående samarbejdet, stk. 4 omhandler. Den har også til formål at fastsætte bedste 
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praksis med hensyn til de relevante branchestandarder for erhvervsmæssig diligenspligt, 

hvilket også for udbyderne vil give noget klarhed om de krav, der stilles til dem. 

De muligheder som blev fundet i forrige analyse vil blive gennemgået for at afklare, hvorvidt 

medlemslandene kan implementere og/eller skærpe direktivets regler, og hvordan dette vil 

påvirke interessenterne. 

 

2.4.1 Licensaftaler 

Udbyderne af onlineindholdsdelingstjenesterne bør ifølge artikel 17 forsøge at indhente en 

tilladelse fra rettighedshaverne, gerne gennem licensaftaler. Afsnit 2.3.1 undersøgte, hvilke 

muligheder for implementering virksomhederne har, mens dette afsnit har til formål at finde 

frem til, hvordan medlemslandene kan implementere reglerne i national ret. 

For det første fastslår artikel 17, stk. 2, at det er medlemsstaterne, der har til ansvar at sørge 

for, at indhentelse af tilladelse, eksempelvis gennem licensaftaler, vil inkludere brugerne på 

onlineindholdsdelingstjenesterne, så længe de ikke handler på kommercielt grundlag, eller 

når aktiviteten ikke skaber betydelige indtægter. 

Udover artikel 17 selv, findes der også i kapitel 3 af direktiv 2019/790/EU en række regler for 

licensaftaler. 

Artikel 18 omhandler passende og forholdsmæssig aflønning, og det er medlemslandenes 

ansvar at sikre dette. Medlemslandene være med til at påvirke aflønningen, og i visse til-

fælde bestemme, hvordan disse bliver sat i fremtiden, og får direkte tilladelse til at anvende 

forskellige ordninger i artikel 18, stk. 2, så længe de tager hensyn til aftalefrihed og en rime-

lig balance mellem rettigheder og interesser. Direktivets betragtning 73 nævner desuden, at 

engangsbeløb kan fungere som rimeligt vederlag, men at det ikke bør være reglen, og at 

medlemsstaterne også her har ret til at fastlægge de situationer, hvor engangsbeløb kan an-

vendes med hensyn til de enkelte sektorer. 

Artikel 19 indeholder en gennemsigtighedsforpligtelse, der pålægger medlemsstaterne at 

sikre sig, at ophavsmænd mindst én gang årligt (og “under hensyntagen til de særlige karak-

teristika, der er knyttet til hver enkelt sektor”) får oplysninger om udnyttelsen af deres værker 

fra de parter, de har tilladt at dele deres værker, eksempelvis gennem licens. Oplysningerne 

skal være opdaterede, relevante og omfattende. Betragtning 75 forklarer mere detaljeret, at 

oplysningerne skal være “ajourførte for at give adgang til de nyeste data relevante for udnyt-
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telsen af værket eller fremførelsen heraf og så omfattende, at de dækker alle kilder til ind-

tægter af relevans for forholdet, herunder eventuelt indtægter fra salg af merchandise.” Des-

uden nævner betragtningen også, at oplysningerne skal gives på en måde, der er forståelig 

for rettighedshaveren samt muliggøre en effektiv vurdering af den økonomiske værdi af ret-

tighederne i licensaftalen. Stk. 2 af artikel 19 tillader medlemsstater at fastsætte en begræn-

set forpligtelse i de tilfælde, hvor den administrative byrde af forpligtelsen bliver uforholds-

mæssigt stor i lyset af størrelsen af indtægter fra udnyttelsen af værket. Desuden kan med-

lemsstaterne også ifølge artiklens stk. 3 beslutte, at kravet ikke finder anvendelse i tilfælde, 

hvor bidraget fra ophavsmanden ikke har væsentlig betydning for værket som helhed, dog er 

dette ikke muligt, dersom ophavsmanden godtgør, at vedkommende har brug for oplysnin-

gerne for at kunne udøve sine rettigheder i henhold til artikel 20, stk. 1, der behandles ne-

denfor i dette afsnit. Sidst kan medlemsstaterne også fastsætte, at aftaler, der er baseret på 

eller underlagt kollektive overenskomster, kan bruge gennemsigtighedsreglerne i de kollek-

tive overenskomster i stedet, på betingelse af, at reglerne opfylder kriterierne fastsat i stk. 1-

4. Gennemsigtighedsforpligtelsen kan have stor betydning for rettighedshaverne, til dels 

grundet artikel 18, så de kan vide, at de bliver passende belønnet, og til dels på grund af 

samme argumenter, der blev nævnt i eksemplerne fra 2.3.1, hvori der også blev benyttet 

kontrolmekanismer for at få oplysninger om brugen, eksempelvis YouTubes Content ID, der 

fortæller rettighedshavere, når deres lydfiler benyttes i videoer på YouTube. 

Betragtning 77 nævner desuden muligheder for medlemslandenes implementering af gen-

nemsigtighedsforpligtelsen i national ret. Eksempelvis skal medlemslandene tage hensyn til 

specifikke sektorer og deres særlige karakteristika, og alle interessenter bør inddrages, når 

forpligtelserne i de specifikke sektorer fastlægges. Desuden bør betydningen af ophavs-

mændenes bidrag til det samlede værk/fremførelse også tages i betragtning hvor det er rele-

vant, et eksempel kunne være musik, der benyttes i en YouTube video -- som baggrunds-

musik, fokus for videoen, eller noget helt tredje. En anden mulighed er kollektive overens-

komster, der kan bruges til at opnå aftaler mellem de relevante interessenter i forhold til gen-

nemsigtighed for at sikre, at der er samme eller højere grad af gennemsigtighed end mind-

stekravet fra direktivet. 

Artikel 20 kræver, at medlemslande skal lave en aftalejusteringsordning, der sikrer, at rettig-

hedshavere har ret til at kræve et ‘yderligere, passende og rimeligt vederlag’ fra licenstage-

ren i tilfælde af, at der ikke er en gældende kollektiv overenskomst, der allerede fastsætter 

en lignende ordning. Dette kan gøre sig gældende i de tilfælde, hvor det oprindeligt aftalte 

vederlag viser sig at være uforholdsmæssigt lavt i forhold til de efterfølgende indtægter fra 

udnyttelsen af værkerne. Denne artikel gælder ikke på aftaler, der er indgået af kollektive 
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forvaltningsorganisationer eller uafhængige forvaltningsenheder som defineret i artikel 3, litra 

a-b i direktiv 2014/26/EU. 

Desuden indeholder artikel 21 et krav om, at landene fastsætter en alternativ tvistbilæggel-

sesprocedure, hvor tvister vedrørende aftalejustering eller gennemsigtighedsforpligtelsen 

kan behandles. Medlemsstaterne skal sikre, at de organisationer, der repræsenterer ophavs-

mændene kan indlede sådanne procedurer på anmodning af rettighedshaverne. 

Betragtning 72 nævner at ophavsmænd ofte vil være i en svagere forhandlingsposition end 

deres modparter, som også er omtalt tidligere, men betragtningen specificerer, at dette er 

grunden til, at de har brug for beskyttelsen fastsat i direktivet, hvilket også passer til direktiv 

2019/790/EU og artikel 17s formål, at beskytte ophavsmandens rettigheder bedre. 

Der er nu gennemgået både en række ansvarsområder og muligheder til initiativer, med-

lemslandene kan tage i forbindelse med licensaftaler mellem udbydere af onlineindholdsde-

lingstjenester og rettighedshavere. Fra første færd gives medlemslandene en meget central 

rolle i at få disse licensaftaler til at fungere ved at pålægge dem ansvaret for at sørge for, at 

aftalerne inkluderer brugerne på tjenesterne -- dette er af stor relevans for onlineindholdsde-

lingstjenesterne, da deres hovedformål er at give adgang til indhold delt af brugere. Derud-

over har de dog også andre beføjelser og ansvarsområder, herunder mulighed for at lave 

ordninger i forbindelse med gennemførelse af foranstaltninger til sikring af, at rettighedsha-

vere får passende og rimelig aflønning. I forbindelse med gennemsigtighedsforpligtelsen er 

det desuden medlemslandene, der skal tage hensyn til de forskellige sektorer, og de vil der-

for også have et niveau af indflydelse på, hvilke oplysninger, udbyderne skal give til rettig-

hedshavere m.m. Desuden skal medlemslandene lave en aftalejusteringsordning i de til-

fælde, artikel 18 ikke er overholdt. Afslutningsvis  skal medlemsstaterne sørge for at fast-

sætte en alternativ tvistbilæggelsesprocedure til tvister vedrørende aftalejusteringen eller 

gennemsigtighedsforpligtelsen. Disse ansvarsområder giver landene mulighed for yderligere 

at specificere reglerne under direktivets implementering, og jo mere effektive de er, jo højere 

chance er der for, at rettighedshavere og udbydere af onlineindholdsdelingstjenester vil have 

mulighed for at indgå i licensaftaler. 
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2.4.2 Filtre 

Som nævnt tidligere fik direktivet og specifikt artikel 17, tidligere artikel 13, stor kritik præcis 

fordi det opfordrede til krav om automatiserede filtre,57 herunder henvendelsen fra en lang 

række prominente akademikere, der specifikt nævner artikel 15, stk. 1 i direktiv 2000/31/EF, 

indeholdende et forbud mod at pålægge udbyderne en overvågningsforpligtelse i forbindelse 

med overholdelse af reglerne i direktivet, hvilket de mener, den nye regel ville gå imod. Di-

rektiv 2019/790/EUs artikel 17, stk. 3 bestemmer, at reglerne i e-handelsdirektivets artikel 14 

(for hvilket artikel 15s forbud mod overvågningsforpligtelse gælder), ikke finder anvendelse 

på situationer, der er dækket af artikel 17 i dette direktiv. Derfor gælder forbuddet i direktiv 

2000/31/EF imod overvågningsforpligtelser ikke, men det nye direktiv har tilføjet sit eget for-

bud i artikel 17, stk. 8, der lyder: “Anvendelsen af denne artikel medfører ikke nogen generel 

overvågningsforpligtelse.”  

Forbuddet i artikel 17 uddybes i betragtning 66, der specificerer, at medlemslandene ikke 

har mulighed for at skærpe kravene i artikel 17, stk. 4, litra b til, at have gjort sit bedste “i 

overensstemmelse med de høje branchestandarder for erhvervsmæssig diligenspligt” vil be-

tyde brug af de automatiserede filtre for at overvåge indholdet på deres sider. 

Desuden nævner artikel 17, stk. 7, at de foranstaltninger, der træffes af udbyderne i samar-

bejde med rettighedshaverne ikke må føre til blokering af adgang til lovligt indhold, herunder 

værker, der er omfattet af undtagelserne og indskrænkningerne specificeret i artikel 17, stk. 

7, litra a-b. Det er desuden medlemsstaternes ansvar at sikre, at brugerne kan henholde sig 

til de eksisterende undtagelser eller indskrænkninger, når de uploader indholdet på online-

indholdsdelingstjenesterne. 

Artikel 17, stk. 8, andet punktum giver desuden medlemslandene muligheden for at fast-

sætte bestemmelser om, at udbyderne af tjenesterne skal give tilstrækkelige oplysninger 

om, hvordan deres praksis fungerer med hensyn til samarbejdet i stk. 4, hvis rettighedsha-

verne anmoder om det. Det vil sige, at hvis udbyderne benytter sig af eksempelvis de auto-

matiserede filtre, skal de kunne give rettighedshaverne tilstrækkelige informationer om, hvor-

dan disse filtre fungerer på anmodning, og det er medlemslandene, der kan fastsætte mere 

præcist, hvad ‘tilstrækkelige’ betyder i deres bestemmelser. 

Men hvis et direkte forbud mod en overvågningsforpligtelse eksisterer, hvorfor så frygte de 

automatiserede filtre? Artikel 17, stk. 4, litra b indeholder som tidligere nævnt et krav om, at 

udbyderne skal kunne påvise, at de har gjort deres bedste “i overensstemmelse med de 

 
57 Europa-Kommissionen - proposal 2016/0280/COD 
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høje branchestandarder for erhvervsmæssig diligenspligt”, og dette bedømmes ud fra over-

vejelserne i stk. 5, herunder proportionalitetsprincippet og: 

a) tjenestens type, publikum og størrelse og typen af værker eller andre frembringel-

ser, som uploades af tjenestens brugere, og  

b) tilgængeligheden af egnede og effektive midler og deres omkostninger for tjene-

steudbyderne. 

Specifikt litra b og “tilgængeligheden af egnede og effektive midler" er her relevant. Selv om 

der ikke i national lovgivning vil kunne indføres en direkte overvågningsforpligtelse vil der 

være risiko for, at det  ud fra betragtninger om ovennævnte elementer vil kunne konkluderes, 

at udbyderne af onlineindholdsdelingstjenester ikke har gjort deres bedste, hvis der var eg-

nede og effektive midler -- i form af automatiserede filtre -- tilgængelige, og hvis disse selv-

følgelig ikke var for omkostningstunge for tjenesteudbyderne. Litra a i stk. 5 er også relevant 

i forhold til dette, idet overvejelserne deri påvirker egnethed og effektivitet af filtrene samt 

størrelsen af publikum, og tjenesten ville også kunne påvirke omkostningerne. 

Betragtning 66 nævner, at der i vurderingen af, om udbyderen har gjort sin bedste indsats 

også bør tages hensyn til, “om tjenesteudbyderen har taget alle de skridt, som en påpasselig 

erhvervsdrivende ville tage for at opfylde målet om at forhindre adgang til uautoriserede vær-

ker eller andre frembringelser på sit websted, under hensyntagen til bedste praksis i bran-

chen og effektiviteten af de foranstaltninger, der er truffet på baggrund af alle relevante fak-

torer og udviklinger, samt til proportionalitetsprincippet.” Samme betragtning nævner yderli-

gere, at “Forskellige midler til at forhindre adgang til uautoriseret ophavsretligt beskyttet ind-

hold kan være egnede og proportionale afhængig af typen af indhold,” og hinter derfor til, at 

brugen af disse automatiserede filtre på ingen måde er uønskede, men opfordrer til brugen, 

hvis filtrene er egnede og proportionale. Samme betragtning nævner desuden, at udbyderne 

også vil være ansvarlige, hvis de ikke kan påvise, at de også har gjort deres bedste for at 

forhindre fremtidige uploads af de specifikke værker, som stk. 4, litra c også kræver. Endnu 

engang hentydes der altså til, at udbyderne bør benytte sig af nogle midler, der kan kontrol-

lere fremtidige uploads af de uautoriserede værker. 

Men opfylder de automatiserede filtre til overvågning af indholdet proportionalitetsprincippet? 

Direktivets betragtning 66 nævner, at ethvert skridt, der tages af tjenesteudbyderne ikke må 

berøre de brugere, der anvender tjenesterne til lovligt at uploade og få adgang til oplysnin-

ger, ligesom at artikel 17, stk. 7 også forbyder, at samarbejdet mellem tjenesterne og rettig-

hedshaverne fører til blokering af lovligt indhold, herunder indhold omfattet af undtagelserne 

og indskrænkningerne i bestemmelsen. Der blev i afsnit 2.3.2 nævnt et eksempel, Tumblr, 
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hvis billedfilter blokerede adgang til en lang række billeder, der ikke gik imod retningslin-

jerne, og et filter som dette ville altså ikke være proportionalt. Omvendt virkede YouTubes 

Content ID nærmere som en platform for rettighedshaverne, hvor de selv kunne se, hvilke 

uploads, der havde benyttet deres indhold, men ikke fra starten blokerede det -- her ville ek-

sempelvis citat eller parodi derfor sættes under menneskelig kontrol i stedet for direkte at 

blive blokeret fra start, og her kunne der argumenteres for, at filteret var proportionalt, da det 

ikke i sig selv foretog andre handlinger end at lade udbyderen og rettighedshaverne vide, at 

deres indhold var udnyttet i et upload, og lade dem om at bestemme de efterfølgende hand-

linger.58 

Betragtning 70 nævner også, at foranstaltningerne ikke må berøre anvendelsen af undtagel-

ser eller indskrænkninger nævnt i artikel 17, og specifikt at brugernes ytringsfrihed bør sik-

res. Betragtningen nævner også, at der skal findes en balance mellem de grundlæggende 

rettigheder fastlagt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der jf. 

Traktaten om Den Europæiske Union, artikel 6 har samme juridiske værdi som traktaterne. 

Der er specifikt tale om balance mellem ytringsfriheden, friheden til kunst, og på den anden 

side, ejendomsretten. 

EU-Domstolen har afsagt i den tidligere nævnte dom, C-360/10, SABAM v Netlog, at en fil-

treringspligt ville være uproportional, da den ikke ville være begrænset i tid eller omfang, og 

at det går imod informations- og ytringsfriheden. Derfor ville sådan en slags overvågnings-

pligt selv uden forbuddet i dette direktiv være imod EU-ret, jf. Den Europæiske Unions char-

ter om grundlæggende rettigheders artikel 11, der gennem TEU, artikel 6 er juridisk bin-

dende på traktatniveau, og grundet lex superior-princippet har forrang for den sekundære 

EU-ret. 

Betragtning 70 nævner også i sammenhæng med ovenstående, at det også er vigtigt for 

medlemslandene at sikre, at udbyderne af tjenesterne får indført en effektiv klageordning 

specifikt til støtte i de tilfælde, hvor en tjenesteudbyder ved en fejltagelse har fjernet indhold, 

der grundet undtagelserne eller indskrænkningerne nævnt i artikel 17, stk. 7, litra a-b, ikke er 

ulovlige.  

Det er ifølge artikel 17, stk. 9 desuden også medlemslandenes ansvar at sørge for, at udby-

derne får etableret denne klageordning, og ifølge betragtning 70 er det desuden vigtigt at 

sikre, at disse klager bør “behandles uden unødig forsinkelse og underkastes menneskelig 

kontrol.” Dette er altså skrevet i forhold til situationer, hvor den første foranstaltning, der er 

truffet, ikke var underkastet menneskelig kontrol men eksempelvis de automatiserede filtre. 

 
58 Youtube, 'Sådan virker Content ID'. 
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Stk. 9 fastslår også, at medlemsstaterne skal give brugerne adgang til udenretlige tvistbilæg-

gelsesordninger, der skal kunne afgøre tvisterne på upartisk vis, og at de skal have adgang 

til en domstol eller anden retslig myndighed for at kunne påberåbe sig anvendelse af en af 

undtagelserne eller indskrænkningerne af ophavsretten. 

Der er for medlemsstaterne altså ingen mulighed for direkte at implementere direktivet med 

en yderligere forpligtelse om anvendelse af filtrering, både grundet forbuddet i artikel 17 og 

tidligere retspraksis, der har afsagt, at det ville gå imod ytringsfriheden og være uproportio-

nalt. Det faktum, at det er uproportionalt gør desuden, at medlemslandene heller ikke i til-

fælde af retssager ville kunne komme frem til, at udbyderne ikke har opfyldt forpligtelserne, 

muligvis ikke engang, hvis effektive midler findes, som ikke er for omkostningstunge. Mens 

direktivet opfordrer til brugen af disse filtre, vil det ikke kunne kræves af national ret. 

 

2.4.3 Notice and takedown-procedure 

Betragtning 66 i direktiv 2019/790/EU fastslår, at de forskellige midler til at forhindre adgan-

gen, kan være egnede og proportionale, men afhængig af typen af indhold, “og det kan der-

for ikke udelukkes, at tilgængelighed af uautoriseret indhold i visse tilfælde kun kan undgås 

ved underretning af rettighedshaverne.” Det vil sige, at der er og vil være tilfælde, hvor udby-

derne ikke vil kunne tilegne sig tilladelse eller benytte sig af filtre, og derfor ikke kan gøre an-

det end at vente på anmeldelse. 

Artikel 17, stk. 4, nr. c kræver af udbyderne, som behandlet i afsnit 2.3.3, at de handler “hur-

tigt efter at have modtaget en tilstrækkelig begrundet meddelelse fra rettighedshaverne for at 

blokere adgangen til eller fjerne de værker og andre frembringelser, der er givet meddelelse 

om, fra deres websteder,” og at de efterfølgende har gjort deres bedste indsats for at forhin-

dre fremtidig upload af værkerne baseret på relevante og nødvendige oplysninger fra rettig-

hedshaverne til formålet59. 

Der kræves altså også handling fra rettighedshaver om at give de nødvendige og relevante 

oplysninger, og herudover kræves det også af rettighedshaverne, at de behørigt begrunder 

deres anmodninger, jf. direktivets betragtning 70. I de tilfælde, hvor rettighedshavere ikke 

har givet oplysninger eller fremsendt meddelelser om blokering af adgang til eller fjernelse af 

indholdet, vil tjenesteudbyderne ikke være ansvarlig, jf. betragtning 66. 

 
59 Betragtning 66 i direktiv 2019/790/EU 
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Denne ordning pålægger altså til dels udbyderne og til dels rettighedshaverne ansvaret for 

og valget om, hvorvidt det anmeldte indhold bør blokeres eller fjernes helt, og som nævnt i 

afsnit 2.3.3 er ingen af disse upartiske. Rettighedshaverne ønsker at få deres indhold fjernet, 

og udbyderne vil gerne sørge for at sikre sig selv så godt som muligt imod sagsanlæg fra 

rettighedshaverne.60 Og oftest vil brugerne i denne situation være den svage part, der heller 

ikke så ofte vil gå imod den valgte handling i enden, selv i tilfælde, hvor de måske kunne 

være henført under en indskrænkning eller undtagelse i artikel 17, stk. 7, litra a-b. 

Dette er også en af årsagerne til kravet i artikel 17, stk. 9, om den klageordning, som med-

lemslandene har til ansvar at få udbyderne til at etablere og også til at sørge for udenretslige 

ordninger til tvistbilæggelse, der sørger for at kunne få bilagt tvister upartisk. Endelig skal 

medlemsstaterne også sørge for, at brugere har adgang til en domstol eller anden retslig 

myndighed for at påberåbe sig brugen af en undtagelse eller en indskrænkning. 

En mulighed for medlemsstaterne vil også være, at udstede mere præcise retningslinjer til 

udbyderne, nemlig fordi det er udbyderne, der ender med ansvaret for at bedømme, hvorvidt 

anmeldt indhold bør fjernes eller ej. Artikel 17, stk. 10 har desuden et krav om interessentdi-

aloger med Kommissionen og medlemslandene for at drøfte den bedste praksis i samarbej-

det mellem udbyderne og rettighedshavere. Her vil Kommissionen også udarbejde en vejled-

ning om anvendelsen af artiklen, hvilket også kunne hjælpe udbyderne med at minimere 

usikkerheden.  

Herunder kan medlemsstaterne også hjælpe ved i en tidlig fase af implementeringen at klar-

gøre betydningen af termer som “behørig begrundelse” og “relevante og nødvendige oplys-

ninger” samt hvornår der er “handlet hurtigt”.  

En mulighed er også, at landene eller Kommissionen i vejledningen kunne lave en model for 

en notice and takedown-procedure, som virksomhederne skal eller kan benytte sig af, så de 

ved, hvad de bør inkludere i deres egne procedurer. 

Da EU allerede er blevet kritiseret for den inkonsistente anvendelse af deres tidligere op-

havsretsregler i forhold til dette,61 håber mange, at de nye regler i artikel 17 er et skridt i ret-

ningen mod et mere harmoniseret system i forbindelse med denne form for regulering af op-

havsretten.62 

 
60 Szkalej (2019) 
61 B., Robert (2019) 
62 Szkalej (2019) 
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Et af de mest brugte notice and takedown-systemer i verden er det amerikanske DMCA, 

som der tidligere blev nævnt, at YouTube også benytter sig af, og det samme gælder for 

mange andre tjenester, ofte de med hovedsæde i USA, trods det at ikke alle brugerne, der 

benytter sig af tjenesterne, er amerikanske borgere.63 DMCA var også det grundlag, de tidli-

gere regler i direktiv 2000/31/EF var baseret på, men direktiv 2000/31/EF afveg på flere om-

råder, og specifikt i den forbindelse, at der blev valgt ikke at implementere en lignende notice 

and takedown-procedure. På grund af DMCAs popularitet findes det relevant at undersøge, 

hvorvidt en lignende procedure kunne benyttes i EU-retten, og dette vil blive undersøgt gen-

nem en komparativ analyse. 

 

2.4.4 DMCA i amerikansk ret 

Som nævnt i afsnit 2.1.2 var der før ansvarsfritagelsesreglerne gode muligheder for at an-

svarliggøre mellemmænd, og på daværende tidspunkt havde man ikke ressourcer eller mu-

lighed for at kontrollere informationsudveksling. Der var frygt for, at dette ville hæmme ud-

bredelsen af tjenester, og den omfattende indholdskontrol ville også kunne være i strid med 

både informationsfriheden og privatlivets fred.64 Derfor gennemførte de i USA i 1998 The Di-

gital Millennium Copyright Act (fremover DMCA), som indeholdte en række bestemmelser 

for ansvarsfritagelse for mellemmænd online, herunder internetudbydere, caching, hosting-

tjenester og informationssøgningstjenester. 

Ansvarsfriheden for disse mellemmænd gælder under nogle forudsætninger, herunder at 

mellemmændene ikke har kendskab til brugernes ulovlige aktiviteter, jf. Copyright Law of the 

United States, § 512, (a), (b), (c) og (d). 

Direktiv 2000/31/EF blev modelleret efter DMCA, og indeholder også ansvarsfritagelser ba-

seret derpå. Dog indeholder den ikke en ansvarsfritagelse for informationssøgningstjenester, 

men er mere omfattende end DMCA på det punkt, at den giver ansvarsfrihed ikke kun for 

ophavsretskrænkelser, men enhver form for lovovertrædelse, informationsudvekslingen in-

debærer.65 Men vigtigst gennemførte direktiv 2000/31/EF som tidligere nævnt heller ikke en 

notice and takedown-procedure, som er det specifikke punkt i DMCA, der undersøges. 

 
63 Erickson og Kretschmer (2018), s. 2 
64 Udsen (2019), s. 277 
65 ibid., s. 279 
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I paragraf (2) af § 512, c om hostingtjenester, beskrives det, at for at ansvarsfritagelsen gæl-

der, skal tjenesten have indført et organ, hvori udbyderne kan svare på disse “takedown” no-

tices, der defineres i paragraf (3) af § 512, c. Ordningen skal derudover være synlig for bru-

gerne på tjenesten, og udbyderne skal desuden indsende en række informationer til det 

amerikanske Copyright Office om ordningen. 

Den ‘notice’ [meddelelse] der skal sendes, skal være en skriftlig besked sendt til tjenestens 

organ skabt til at besvare ophavsretsspørgsmålene, og skal indeholde: en underskrift fra en 

person med autoritet til at handle på vegne af rettighedshaver, identifikation af det uautorise-

rede indhold på siden, identifikation af det beskyttede indhold, der er brugt, og kontaktinfor-

mation, så udbyderen kan kontakte klageren, samt en erklæring om, at klageren er i god tro 

om, at indholdet krænker dennes ophavsret, og til sidst en erklæring om, at informationerne i 

denne klage er akkurate, og at klageren har ret til at handle på vegne af rettighedshaver, alle 

jf. § 512, (c) (A) (i)-(vi). Denne liste gør det altså klart, hvad sådan en meddelelse skal inde-

holde for, at der er tale om, at udbyderen har kendskab om det ulovlige indhold, og hvis den 

ikke indeholder de ovennævnte krav, gælder det altså ikke med i overvejelsen, jf. § 512, (c) 

(B) (i). 

Som nævnt er denne procedure den mest brugte i hele verden, også udenfor USA.66 Den 

gør op med meget af den usikkerhed, EUs tilsvarende regler om online ophavsret indehol-

der, også de nye i direktiv 2019/790/EU. Dette kunne meget vel være grunden til, at så 

mange platforme, ofte med hovedsæde i USA, vælger at benytte sig af DMCA notice and ta-

kedown-proceduren på globalt plan, herunder YouTube. Ved at benytte sig af denne proce-

dure, vil udbyderne af disse tjenester sørge for, at de meddelelser, de modtager -- også fra 

EU-borgere -- indeholder de nødvendige informationer for udbyderne. Dette vil også hjælpe 

dem i EU-landene, der ikke har indført lignende specifikke krav om meddelelse om blokering 

eller fjernelse af indhold, da de så sørger for, at de meddelelser de får fra EU-borgere giver 

dem nok information, og at der ikke er tvivl om, hvorvidt de har modtaget meddelelserne el-

ler ej. 

I stedet for at lade det være op til tjenesteudbyderne selv at vælge, hvordan de indfører de 

nye regler, kunne det også være en mulighed for medlemslandene i implementeringsfasen 

at sætte lignende krav for meddelelsen i notice and takedown-proceduren. En anden mulig-

hed, der yderligere kunne harmonisere reglerne for EU-landene samlet og føre EU tættere 

på et konsistent system til at behandle begrænsningerne i ophavsretten,67 ville være at få 

 
66 Erickson og Kretschmer (2018), s. 2 
67 Szkalej (2019) 
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det gjort på unionsplan over hele EU, eventuelt gennem vejledningen, der nævnes i artikel 

17, stk. 10 i det nye direktiv. 

2.5 Delkonklusion 

Først blev det digitale indre marked og onlineindholdsdelingstjenester defineret, og der blev 

kort redegjort for den tidligere retsstilling for dem i forbindelse med ansvarsfrihed. 

I selve analysen blev selve direktiv 2019/790/EU og dets historie undersøgt.  

Der blev først undersøgt, hvilke muligheder for implementering udbyderne af onlineindholds-

delingstjenesterne havde. Først licensaftaler, der er en mulighed, som vist gennem et par 

allerede eksisterende eksempler, men disse vil oftest have brug for en form for kontrol af 

indholdet på siderne for bedst at kunne fastsætte aflønning. Der blev her konkluderet, at der 

for nogle sider er mulighed for at få indført licensaftaler, men ikke på alle. 

Herefter blev muligheden for etablering af  filtre undersøgt, og i tilslutning hertil årsagerne til 

kritikken af disse filtre og risiciene ved dem. Filtre giver gode muligheder for kontrol af ind-

holdet på siderne, men kan både være omkostningstunge og uproportionale. 

Så undersøgtes overvejelserne og forholdene omkring etablering af en notice and takedown-

procedure, og der blev fastsat nogle handlinger udbyderne kan tage for at gøre dette mest 

effektivt. 

I anden del rykkede analysens fokus over på, hvordan medlemslandene kunne implemen-

tere direktivet i national ret, og hvordan medlemsstaterne kunne påvirke implementeringen. 

I forhold til licensaftaler er der en liste krav til landene, herunder til at sikre, at licensaftalerne 

også inkluderer brugerne samt fair aflønning, 

Dernæst blev der i analysen om filtre konkluderet, at der ikke ville kunne laves en  overvåg-

ningsforpligtelse -- altså en forpligtelse om brug af disse filtre -- i national ret, og det kan der-

for ikke blive et direkte krav for virksomhederne. 

Sidst blev notice and takedown-procedurer undersøgt, og herunder blev den amerikanske 

DMCA-procedure også analyseret, for at se, hvordan medlemslandene kunne påvirke imple-

menteringen af denne i en mere specifik retning, eventuelt henad den måde, det gøres i 

USA gennem DMCA.  
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Kapitel 3: Økonomisk analyse  

Forholdet omkring ansvarsfrihed for mellemmænd på internettet er genstand for megen dis-

kussion omkring de økonomiske virkninger af delingen af det ulovlige indhold og langt min-

dre fokuseret på andre ophavsretlige problemstillinger, for eksempel ideelle rettigheder. På 

grund af vigtigheden af det økonomiske aspekt er det derfor også relevant at undersøge, 

hvorledes de forskellige muligheder for implementering af det nye direktiv vil påvirke samfun-

det, og hvilke økonomiske virkninger de vil have; samtidig hermed skal man forsøge at opnå 

direktivets mål mest effektivt. 

I den juridiske analyse blev der i langt højere grad fokuseret på direktivets formål og retfær-

dighed, herunder på beskyttelse af rettighedshavere, men også på ikke at begrænse bruger-

nes friheder online. I den økonomiske analyse er disse forhold dog mindre relevante, og der 

fokuseres i stedet på en nyttebetragtning; målet er her gennem cost-benefit analyse, baseret 

på velfærdsteori, at få højest mulige samfundsvelfærd.68 Heri vægter forhold som eksempel-

vis brugeres frihed online ikke på samme måde, da værdien af dette ikke måles på samme 

måde som i en juridisk analyse. 

I den økonomiske analyse vil problemstillingen blive undersøgt ved hjælp af en cost-benefit 

analyse, hvor de enkelte muligheder for implementering fra kapitel 2 gennemgås, først li-

censaftaler, dernæst filtre, en notice and takedown-ordning og til sidst også eventuelle alter-

nativer. 

Inden det er muligt at kunne lave sådan en analyse, skal der tilvejebringes en baggrundsvi-

den om, hvordan den digitale økonomi skiller sig ud fra den traditionelle, og indsigt i de for-

skellige faktorer, der kunne tænkes at påvirke resultaterne af analysen. 

3.1 Den digitale økonomi 

Internettet har påvirket verden -- ikke kun juridisk men også økonomisk. Direktivet for op-

havsret på det digitale indre marked omhandler, som navnet hentyder, det digitale indre mar-

ked.  Dog er der ikke kun tale om det indre marked, altså EU-landene, idet  internettet har 

gjort det lettere end nogensinde at overskride landegrænser, og reglerne vil derfor også på-

virke resten af verden -- det gælder både udbyderne af tjenester og brugere verden over. 

 
68 Eide og Stavang (2016), s. 113 
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Dette kunne mærkes med forordning 2016/679/EU, der medførte, at næsten alle de webste-

der, EU-borgere havde adgang til, måtte indordne sig under de nye regler, og brugere ver-

den over bemærkede stigningen i antallet af cookie-popups. 

Ideen om ‘digital økonomi’ bygger på tidligere koncepter, herunder informationsøkonomi fra 

70’erne, og ‘network økonomi’ der bygger på informationsøkonomi. Begge begreber har en  

stor relevans for den digitale økonomi, men der er et langt større fokus på teknologien nu 

end tidligere samt det faktum, at det foregår over internettet, og hvordan teknologien påvir-

ker økonomien.69 

Der er endnu ikke en bred enighed om en præcis definition af den digitale økonomi, og den 

behandles derfor i analysen mere som et bredt begreb, der skal hjælpe med forståelsen af, 

hvordan implementeringen af direktivet kan påvirke samfundet, og til at give nogle teoretiske 

forklaringer derpå.70 Den er desuden beskrevet af OECD som en ‘paraplybetegnelse brugt til 

at beskrive markeder, der fokuserer på digitale teknologier’.71 

Den digitale økonomi har allerede i høj grad ændret samfundet og den måde, der føres for-

retning på, og den sætter spørgsmålstegn til den måde, virksomheder er struktureret, påvir-

ker hinanden, samt  hvordan kunder interagerer med dem.72 Måden, den digitale økonomi 

fungerer på gør også, at det er svært at se på den isoleret, idet den påvirker mange andre 

industrier verden over.73 

Hertil kommer, at ting ofte sker langt hurtigere over internettet end tidligere -- digitale produk-

ter og tjenesteydelser bliver globale fra første sekund. Dette gør i relation til  opgavens pro-

blemstilling, at spredningen af ulovligt indhold går meget hurtigt, og det er en af grundene til, 

at direktivet forsøger at standse det allerede ved tjenesteudbyder-leddet. Det globale aspekt 

ved internettet har ændret konkurrencen marginalt -- de nationale markeder for digitale pro-

dukter kan nemt forsvinde i konkurrencen med  de globale.74 Der er ingen tvivl om, at den 

digitale økonomi er hurtigt voksende, men på grund af dens unikke karakteristika er det 

svært at afgøre, hvad der klassificeres under digital økonomi og hvad der ikke kan, og der-

med også at opgøre hvor stor, den som sådan er blevet.75 

 
69 Imlah og Dutton (2013) 
70 ibid. 
71 Schmidt (2019), s. 31 
72 Deloitte, ‘What is digital economy?’ 
73 Schmidt (2019), s. 34 
74 Rasmussen (2015) 
75 Schmidt (2019), s. 32 



Side 46 af 84 

Den digitale økonomi har også styrket bytteøkonomien, også kaldet deleøkonomi, der går 

udenom den ‘officielle’ økonomi, eksempelvis AirBNB, Uber og Wolt.76 Motiverne bag denne 

styrkelse kan i nogen grad sammenlignes med de tendenser, der ses i forhold til at dele 

ulovligt indhold, hvor brugerne nu langt lettere kan dele indhold med andre. 

Disse former for tjenester viser også en del af en tendens, der tager udgangspunkt i, at  tje-

nesterne ikke selv ejer den service eller de produkter, de handler med, eksempelvis Uber, 

der ingen biler ejer selv, Airbnb, der ikke ejer ejendommene, eller Facebook, der ikke selv 

skaber indholdet på siderne.77 Dette er relevant i forhold til denne case, da onlineindholdsde-

lingstjenesterne jo netop ikke selv skaber indholdet men i stedet lader brugerne om det. 

Den digitale økonomi beskrives ofte som global, oligopolistisk og drevet af information.78 

Specielt det oligopolistiske aspekt er relevant, da det er en række store virksomheder, der 

har langt den største markedsandel, især på grund af de høje adgangsbarrierer, der kende-

tegner opstartsfasen, mens tjenesterne bliver udviklet, hvorefter omkostningerne igen falder, 

og marginalomkostningerne derfor er lave.79 De store virksomheder, der dominerer marke-

derne, er også de virksomheder, som EU ønsker at udfordre med direktivet.80 

Systemet i de digitale økonomier sammenlignes dog også med monopolistisk magt, hvori de 

større virksomheder går ind og køber de nye, innovative virksomheder, inden disse når at 

vokse sig for store.81 

Jo større tjenesterne bliver, desto flere data kan de indsamle, og data kan de både tjene 

penge på og benytte til at gøre deres tjenester endnu bedre. Data har derfor en selvforstær-

kende effekt; jo mere data, der er indsamlet, desto lettere vil det være at indsamle mere i 

fremtiden.82 Dette beskrives bedst gennem network-effekten. 

 

 
76 Rasmussen (2015) 
77 Deloitte, ‘What is digital economy?’ 
78 Chohan (2020), s. 1 
79 Chohan (2020), s. 2-3 
80  Europa-Parlamentet (2019) 
81 Chohan (2020), s. 3 
82 ibid, s. 3 
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3.1.1 Network-effekten  

En af de digitale giganters største styrker stammer fra network-effekten, der specielt gør sig  

gældende online. Jo flere brugere, der er, desto bedre kan siderne forbedre sig gennem 

data, og dermed samle flere brugere til sig.83 

 Network-effekten ses også ved, at mange tjenesters nytteværdi for brugerne består i, at de 

pågældende tjenester har mange brugere. For eksempel er en af Facebooks styrker, at næ-

sten alle har det, mens siden ikke ville være så vigtig som socialt medie, hvis ikke størstede-

len af ens bekendte også benyttede det, ligesom det ikke ville være så vigtigt at have en 

email, hvis man ikke havde nogen at maile med.84 

Men specifikt data er relevant i forhold til internetsider og den digitale økonomi, til dels fordi 

det som nævnt kan bruges til at forbedre siderne, man er på -- eksempelvis ved YouTube 

gennem sine algoritmer hvilke videoer, der bør anbefales til folk for at få dem til at fortsætte 

med at se videoer, hvilket vil forhøje deres indtjening gennem annoncer. 

Derudover er data også vigtigt, fordi det kan gøre annoncer endnu mere effektive, eksempel-

vis ved at specificere, hvilke målgrupper, annoncerne vises til, som eksempelvis Twitter tilby-

der.85 Brugerdata sælges også, og brugerne er dermed på en indirekte måde det, onlineind-

holdsdelingstjenester tjener penge på.  

Det siges, at data er ‘råmaterialet’ på internettet,86 og den udstrakte benyttelse af data til 

brug i personlig annoncering kaldes også ‘Big Data’, og er af The Economist blevet kaldt for 

“verdens mest værdifulde ressource”. Delingen af personlige data som et produkt skaber en 

række problemer, herunder databeskyttelse og privatliv, og på grund af network-effektens 

store relevans kan det også skabe en række konkurrenceretlige problemer, heriblandt at en 

række internetgiganter har så store markedsandele og kun fortsat vokser.87 

3.2 Platformsmodellen og det tosidede marked 

Onlineindholdsdelingstjenester, der er inkluderet i artikel 17 af direktivet om ophavsret på det 

indre marked, blev defineret i afsnit 2.1.2 som en tjeneste, der har som hovedformål at lagre 

 
83 ibid, s. 3 
84 Haucap og Heimeshoff (2014), s. 6 
85 Twitter, ‘Geo, gender, language, and age targeting’ 
86 Chohan (2020), s.5 
87 Schmidt (2019), s. 35 
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og give almenheden adgang til en stor mængde ophavsretligt beskyttet materiale, som uplo-

ades af sidens brugere, og som siden “organiserer og promoverer med et profitmæssigt for-

mål”.88 

Det kræves altså, at formålet med siden er at tillade brugerne at dele indhold på siden, og at 

siden derudover har et profitmæssigt formål. Eksempler på populære sider af denne slags er 

Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, m.m. Disse platforme er enormt succesrige, uagtet  

at de ikke selv producerer indhold, men lader deres brugere om dette. Endnu vigtigere, så 

kræver de ikke betaling for, at brugerne benytter tjenesten. Udover dette, findes der stadig 

omkostninger,89 der dog bliver lavere så snart tjenesten er udviklet. Dette rejser spørgsmå-

let: Hvordan kan disse sider stadig generere profit? 

Brugerne skaber ikke kun indholdet på siden, men også profitten. Brugerne tiltrækker flere 

brugere gennem den føromtalte network-effekt, hvorigennem data benyttes til at styrke algo-

ritmerne og brugerne ofte foretrækker tjenester med flere brugere end de med få.  

Den model, de fleste af disse tjenester bygger på, kaldes ‘et tosidet marked’. Platformene, 

der fungerer sådan, har -- som navnet også refererer til -- to markedssider, eksempelvis kø-

bere og sælgere, som de kan tjene penge på. 

Tosidede markeder er i Defining Two-Sided Markets af Rochet og Tirole defineret således: 

“A market is two-sided if the platform can affect the volume of transactions by charging more 

to one side of the market and reducing the price paid by the other side by an equal amount; 

in other words, the price structure matters, and platforms must design it so as to bring both 

sides on board.”90 Det vil sige, at tosidede markeder kræver, at platformen eller tjenesten 

kan påvirke transaktionsvolumen ved at kræve mere af den ene side af markedet og sænke 

prisen for den anden side, og at platformen er nødt til at sætte priserne således at begge si-

der er interesserede i platformen. Et eksempel herpå kunne være Airbnb, der allerede er ble-

vet nævnt tidligere, hvor både udlejere og lejere skal betale et gebyr,91 eller onlinemarkeds-

pladsen Etsy.com, hvorpå kun sælgere betaler tjenesten for at sælge deres produkter.92 Dog 

gælder markedspladser som Etsy ikke længere med i definitionen fra afsnit 2.1.2 af online-

indholdsdelingstjenester, og derfor bør der undersøges, om disse også hører under definitio-

nen af tosidede markeder. 

 
88 Artikel 2, nr. 6 i direktiv 2019/790/EU. 
89 The Economist (2017) 
90 Rochet og Tirole (2004), s. 26 
91 Airbnb, ‘Hvad er Airbnb's servicegebyr?’ 
92 Etsy (2020) 
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For langt de fleste andre onlineindholdsdelingstjenester er forretningsmodellen dog noget 

anderledes. Størstedelen af eksemplerne, der allerede er nævnt, herunder Facebook, Twit-

ter, Tumblr, YouTube og Instagram, benytter nogenlunde samme forretningsmodel. Brugere 

kan benytte sig af tjenesterne gratis, og udbyderne tjener penge gennem annoncering eller 

salg af brugerdata. Derved er brugerne ikke kunder, men snarere  produktet selv, eller ret-

tere: De data, de genererer bliver produktet. 

Er disse former for onlineindholdsdelingstjenester så tosidede markeder? De tosidede mar-

keder kræver ikke, at begge sider skal betale for tjenesten, men at de to skaber værdi for 

hinanden.93 Kunderne hos tjenesterne er de annoncører, der betaler for at få deres annoncer 

vist for brugerne på tjenesterne, og disse ‘betaler’ både ved at lade siderne indsamle data 

om dem og ved at lade annoncerne blive vist på siderne. 

For at være et tosidet marked kræver det dog, at tjenesterne kan ændre på prisstrukturen. 

Det er klart, at de kan gøre dette på annoncørsiden, men spørgsmålet er derfor, hvorvidt 

dette også er tilfældet for brugere, eller om de i stedet bør ses som et produkt. 

Et godt eksempel på en onlineindholdsdelingstjeneste, der er et mere klassisk eksempel på 

den tosidede model er platformen Patreon, hvori den ene side er brugere, der laver deres 

egen ‘Patreon’ hvorpå de lægger deres brugerskabte indhold ud, og på den anden side er 

de brugere, der betaler uploaderne eller skaberne for adgangen til deres indhold. Det er 

altså en form for abonnementsservice, hvorpå brugerne kan støtte deres yndlingskunstnere 

eller indholdsskabere og derved få adgang til deres indhold. Patreon-platformen tjener 

penge ved at tage en procentdel af det, skaberne tjener hver måned, fastsat efter hvilken 

plan skaberen vælger, mellem 5-12%.94 Patreon forsøgte dog tidligere at ændre på pris-

strukturen, så deres gebyr i stedet blev taget direkte når brugerne betalte. Problemet med 

dette er, at mange brugere udelukkende betalte 1 dollar til skaberne, og dette beløb nu ville 

stige til $1,38.95 Mange var bange for, at dette ville betyde, at flere ville trække deres med-

lemskab tilbage, hvilket også var tilfældet, da nyhederne kom ud, og grundet stor kritik på 

diverse sider af ændringerne, gennemførtes de aldrig, og Patreon trak deres ændringer til-

bage.96 Patreon er således et typisk eksempel på en tosidet model, hvor mange af de øvrige 

onlineindholdsdelingstjenester ikke er helt så ligetil. 

Der argumenteres i denne opgave for, at tjenesteudbyderne godt kan ændre prisstrukturen. 

Tjenesteudbyderne kan vælge at kræve penge af kunderne, som YouTube eksempelvis gør 

 
93 Olsen (2017) 
94 Patreon, ‘Pricing’ 
95 Krishna (2017) 
96 Rowe (2017) 
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med deres Premium-abonnement, hvor man kan undgå annoncer,97 eller ved at forhøje ni-

veauet af annoncer eller ændre på placeringen af disse, så de er mere tydelige for kunderne 

eller kræver mere af deres opmærksomhed. De kan også benytte sig af mere målrettet an-

noncering, men alt dette kan dog være forstyrrende for brugerne, og dermed risikere at 

mindske deres interesse i tjenesten.98 Dette stemmer også overens med teorier om tosidede 

markeder, hvor tjenesterne ofte kan være nødsagede til at regulere en side for at tilfredsstille 

den anden.99 Dette kan også omvendt være relevant, da nogle annoncører eksempelvis ikke 

er interesserede i at blive forbundet med nogle typer af brugerindhold.100  

Tjenesteudbyderne har i teorien selvfølgelig også mulighed for, at kræve brugerbetaling for 

deres tjenester, og der findes også tjenesteudbydere, som gør det, men for mange tjenester 

ville dette blot betyde, at størstedelen af brugerne i stedet ville flytte til andre tjenester, der 

ikke kræver betaling. 

Der konkluderes derfor, at onlineindholdsdelingstjenester i mange tilfælde kan betragtes 

som en form for tosidede markeder, og derfor bør disses struktur også afspejles i overvejel-

serne af virkningerne i cost-benefit analysen. 

3.3 Sociale medier og eWOM 

I forbindelse med vurderingen af de økonomiske virkninger af uautoriseret brug af ophavs-

retligt beskyttet materiale på onlineindholdsdelingstjenester er det også nødvendigt at under-

søge, hvorvidt spredningen af værkerne på disse onlinetjenester også kan have positive ef-

fekter, selv om der er tale om uautoriseret benyttelse. 

Den digitale økonomi har medført en række ændringer i den måde, virksomheder markeds-

fører sig; der er ikke længere tale om en envejskommunikation, men en dialog mellem virk-

somheder og brugere, men også imellem brugerne indbyrdes uden virksomheders indblan-

den.101 Når kunderne kommunikerer med hinanden online, skaber de ‘digital word of 

mouth’,102 som også kaldes eWOM. Dette kan både være positivt og negativt, afhængigt af 

hvad der bliver sagt om virksomhederne eller deres produkter. Dette er relevant i forhold til, 

når værkerne bliver delt uautoriseret af brugere, da dette ofte kan bringe mere opmærksom-

hed på værkerne. Ulovlig deling kan således i visse tilfælde siges at have en afledt positiv 

 
97 YouTube. ‘Premium’ 
98 Zha og Wu (2014) 
99 Rochet og Tirole (2004), s. 24 
100 Hern (2014) 
101 Andersen et al. (2016), s. 36 
102 ibid s. 383 
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effekt i de tilfælde, hvor andre brugere kan identificere værkerne eller deres skabere, så de 

også kan benytte sig af dem lovligt. Et eksempel på dette kan være når et musikværk benyt-

tes i en video, hvor uploaderen enten skriver, hvad den hedder, eller seeren bruger musik-

identifikationsværktøjer, som eksempelvis Shazam. For billedværker er det også muligt at 

finde dem gennem eksempelvis Google-søgninger, men dette er ikke lige så ligetil eller po-

pulært som eksempelvis Shazam103 til sange. 

Det er også specielt i forhold til musikindustrien, at selv uautoriseret brug af værkerne for 

mange kunstnere har vist sig at have positive effekter.104 

Specielt den forholdsvis nye app TikTok har på meget kort tid skabt bølger i musikindustrien, 

fordi  almindelige brugere hér ofte uploader videoer af sig selv danse til udvalgte sange eller 

numre, og disse er ved flere lejligheder ‘gået virale’ på platformen, og både nyere og eksiste-

rende kunstnere har opnået stor succes på denne måde.105 TikTok er en platform, der hører 

under både definitionen af onlineindholdsdelingstjenester og platformsmodellen nævnt i af-

snit 3.3, og har gennem en hastigt voksende brugerbase og algoritmer forbedret gennem 

massiv anvendelse af brugerdata formået at vokse kolossalt på meget kort tid. Populære 

brugere på siden har allerede udtalt sig om at pladeselskaber vil betale dem for at bruge de-

res sange i videoer på siden, men langt størstedelen af indholdet er uautoriseret brug, der, 

trods de ofte positive effekter, fortsat er ulovligt, og udbyderen er allerede i konflikt med ret-

tighedshavere.106  

Der bør overvejes, hvorvidt det i alle tilfælde er mest positivt for rettighedshavere at få stand-

set spredningen af deres værker online, når for eksempel  brug af sange som danse- eller 

baggrundsmusik på sider som TikTok i flere  tilfælde har fået kunstnere til at gå fra at være 

nærmest ukendte til at blive kæmpestore stjerner på ganske kort tid.107 

Et studie omhandlende kopier af musikværker online viser, at på markeder, hvor ikke alle 

brugere indledningsvis var indstillet på at betale for afbenyttelse af værkerne, var der chance 

for, at den ulovlige deling i højere grad kunne give rettighedshaverne flere betalende kunder 

end de mister. Studiet konkluderede, at hvis network-effekten er stærkere end substitutions-

effekten (der giver det økonomiske tab ved uautoriseret brug af deres værker), vil den ulov-

lige deling online have mere positiv end negativ effekt for rettighedshavere.108 På grund af 

 
103 På Play-store har Shazam-appen flere millioner bedømmelser og er en af de mest downloadede 
musik-relaterede apps. 
104 George (2017), s. 37 
105 Harris (2020) 
106 Leight (2019) 
107 Haasch (2020) 
108 Gayer (2005) 
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den store effekt, som virale ‘memes’ på sider som TikTok kan have, er det derfor vigtigt også 

at overveje det forhold, at selv uautoriseret brug af ophavsretligt beskyttede værker kan 

have en positiv effekt for rettighedshaverne, og at de kan risikere at miste indtjening eksem-

pelvis ved at der indføres filtre, der fjerner al uautoriseret brug af deres værker fra onlineind-

holdsdelingstjenesterne. 

3.4 Cost-benefit analyse 

Der benyttes en cost-benefit analyse til at undersøge, hvilke muligheder de forskellige mulig-

heder for implementering af artikel 17 har for samfundet. 

I den juridiske analyse var fokus på forholdet mellem rettighedshaverne og tjenesteudby-

derne, da der blev antaget, at rettighedshaverne ikke går efter de individuelle brugere, der 

uploader de ophavsretligt beskyttede værker. Denne analyse vil også se på forholdet til alle 

brugere, og andre tjenesteudbydere og annoncører, som diskuteret i afsnit 3.2. 

Cost-benefit analysen er valgt som analytisk redskab, da den kan benyttes til at vurdere æn-

dringer af retsregler, og hvilke konsekvenser, der vil følge, hvilket er hvad der ønskes svar 

på. Analysen kan give et klarere svar på, hvilke af mulighederne, der er bedst fra et sam-

fundsmæssigt perspektiv, da den medtager alle parters interesser i vurderingen. 

En cost-benefit analyse er baseret på Kaldor-Hicks-kriteriet, der går ud på, at gøre det sam-

lede udbytte (i dette tilfælde for samfundet) større, uanset om nogle parter er dårligere stillet, 

i modsætning til Pareto-efficiens, hvori en forbedring for en part ikke må stille andre parter 

dårligere.109 I Kaldor-Hicks-situationer kan de, der stilles bedre kompensere de parter, der 

taber noget, men dette er ikke et krav. Dermed handler cost-benefit analysen om at identifi-

cere den eller de situationer, hvor den samlede gevinst for samfundet er størst, uanset om 

nogle interessenter muligvis bliver stillet dårligere. 

Cost-benefit analysen er en art konsekvensanalyse, der udføres ved så godt som muligt at 

identificere alle fordele og ulemper ved et tiltag, og derefter forsøge at kvantificere disse virk-

ninger økonomisk gennem en fælles målestok, eksempelvis i danske kroner.110 Dette vil i til-

fældet med mulighederne for implementering af artikel 17 ikke være muligt, idet der endnu 

ikke er forsøgt lignende tiltag, der kan give nøjagtige numeriske værdier til brug i analysen, 

og resultaterne er derfor mere vejledende på basis af antagelserne, der ligger til grund for 

arbejdet. 

 
109 Eide og Stavang (2016), s. 35-36 
110 Eide og Stavang (2016), s 112 
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Generelt vil der også være usikkerhed om, hvordan visse virkninger skal prisfastsættes. Tek-

nisk set bør enhver situation, hvori mindst en part bliver misfornøjet med det nye tiltag måles 

med som økonomisk relevant,111 men det er lettere sagt end gjort at evaluere værdien af 

virkningen i eksempelvis danske kroner eller en anden fælles målestok. Nogle ting vil være 

nemmere at fastsætte, som eksempelvis prisen for at udvikle et program, men fordelene og 

ulemperne for ansatte eller brugere af programmet vil være sværere at fastsætte. 

Der er forskellige metoder til at fastsætte værdien af virkninger. For det første kan markeds-

priser af de ting, der har markedspriser benyttes. En anden metode er at fastsætte en pen-

geværdi ved at indføre diskutable forudsætninger, så læseren ved, hvordan denne værdi er 

fastsat. Der er andre virkninger, der er så subjektive, at værdiansættelsen vil være så svær 

at bestemme, at det ikke nytter at forsøge, eller i hvert fald ikke uden simplificering. Når man 

forsøger at fastsætte en værdi bør dette oftest baseres på folks egne vurderinger, da en for-

udsætning i samfundsøkonomi er, at folk selv bedst ved, hvad de har nytte af, og derfor bør 

folks velfærd bedst måles ved at høre deres egne vurderinger af det.112 To forskellige indivi-

der kan eksempelvis godt fastsætte deres værdi af en virkning vidt forskelligt fra hinanden, 

da det har meget forskellig værdi for de to parter.113 Der er flere måder, man kan samle data 

for at fastsætte nogenlunde værdier, herunder gennem spørgeundersøgelser, dialog med 

repræsentative udvalg af befolkningen, eller baseret på eksisterende data.  

Et eksempel på, hvor svært det kan være at lave cost-benefit analyser af projekter er De Tre 

Slugters Dæmning, der var et kinesisk offentligt projekt om at bygge en dæmning og et 

vandværk. Flere konsulenter udførte cost-benefit analyser af projektet, men det var ekstremt 

svært at fastsætte alle konsekvenserne af projektet, herunder oversvømmelse af mange be-

boede områder, miljøeffekter og lignende.114 Det er også yderligere potentielle omkostnin-

ger, som i forhold til analysen i dette projekt herunder kunne være datasikkerhed i forbin-

delse med overvågningsmekanismer, eller problemer med forsinkelseri forhandlinger og lig-

nende. Al erfaring fra utallige statslige udviklings- og anlægsprojekter viser desuden med alt 

tydelig klarhed, at det er overordentlig vanskeligt at fastsætte omkostninger ved sådanne 

projekter korrekt. 

For at analysere de forskellige implementeringsmuligheder vil processen for hvert tiltag inde-

holde følgende elementer: Definition af tiltag, identifikation og kvantificering af virkninger 

(omkostninger, C og fordele, B) ud fra antagelserne i analysen, og vurdering af nutidsværdi i 

 
111 ibid., s. 113-114 
112 ibid., s. 114 
113 Moşteanu og Iacob (2008), s. 9-10 
114 Kingston (2001), s. 485 
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forhold til de andre muligheder.115 Nutidsværdi-formlen (NPV) er den mest udbredte metode 

at udføre en cost-benefit analyse. Formlen er således: 

𝑁𝑃𝑉 =∑

𝑇

𝑡=0

𝐵𝑡 − 𝐶𝑡
(1 + 𝑅)𝑡

 

Hvor T = det antal perioder, projektet foregår, R = diskonteringsraten, og t er lig det antal pe-

rioder efter nutiden, at en fordel eller omkostning opstår. 

Ud fra dette kan man udregne diskonteringsraten for fordele eller omkostninger t perioder i 

fremtiden gennem: 1/(1+R)t.116 NPV-reglen siger desuden, at alle tiltag eller projekter med 

en positiv nutidsværdi bør accepteres eller gennemføres, og alle med negativ bør afvises. 

Hvis der er flere projekter, der udelukker hinanden, bør den med højest nutidsværdi væl-

ges.117 I denne analyse er målet at finde frem til nutidsværdierne af de forskellige muligheder 

for implementering. 

Diskontering af resultater er med overlæg fravalgt, idet der ikke benyttes eksakte værdier i 

analysen, hvorfor sådanne ikke kan tilbagediskonteres til nutidsværdi; dette bør dog generelt 

også medtages som en del af analysen.118 At fastslå en nutidsværdi af resultaterne er dog 

behæftet med en række vanskeligheder, idet der ikke er fastsat tidshorisonter, og fordi nogle 

fordele og omkostninger kan variere over forskellige perioder, men dette perspektiv adresse-

res, hvor det findes relevant, herunder i afsnit 3.4.2. 

Generelt vil en model være god, så længe fordelene overstiger omkostningerne, B>C, men 

da der i denne situation er tale om flere forskellige muligheder, er målet at undersøge og 

identificere den fremgangsmåde, hvorigennem man opnår det mest positive resultat; altså 

hvori B-C er højest. 

I gennemgangen af de enkelte muligheder for implementering af artikel 17 vil der ikke blive 

behandlet alternativer, da disse vil blive adresseret samlet i opsamlingen og derefter sam-

menlignet. 

Aktører og interessenter, der fokuseres på i analyserne omfatter: Udbyderne af onlineind-

holdsdelingstjenester, rettighedshavere af de beskyttede værker og brugere på tjenesterne. 

Ligesom i den juridiske analyse behandles det dog i forhold til forholdet mellem tjenesteud-

byderne og rettighedshaverne, og ikke eksempelvis i forholdet mellem rettighedshaverne og 

 
115 Baseret på Eide og Stavang (2016) s. 113-115 og Kingston (2001), s. 478 
116 Kingston (2001), s. 479 
117 ibid, s. 479 
118 Eide og Stavang (2016), s. 114 
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de individuelle brugere, der har uploadet de uautoriserede værker, da disse antages ikke at 

kunne identificeres, eller alternativt som ubetydelige grundet det forhold, at andre brugere 

blot vil dukke op og fortsætte spredningen. 

 

3.4.1 Licensaftaler 

Udbyderne af onlineindholdsdelingstjenester har mulighed for at lave licensaftaler med ret-

tighedshavere, og disse skal, som artikel 17, stk. 2 siger, også inkludere brugernes handlin-

ger i forbindelse med anvendelsen af tjenesterne. 

Licensaftalerne vil gøre brugernes anvendelse af værkerne lovlig, og derfor behøver udby-

derne ikke at begrænse adgangen til indhold, der benytter de ophavsretligt beskyttede vær-

ker. Rettighedshaverne vil af denne årsag heller ikke lide noget økonomisk tab, idet licensaf-

talerne vil sørge for rimelig aflønning. Netop det forhold at rettighedshavere bliver kompen-

seret økonomisk for brugen af deres værker er hovedmålet med licensaftaler, og onlineind-

holdsdelingstjenesterne har til ansvar at betale for disse aftaler, da de som nævnt i afsnit 3.2 

tjener penge på forretningsmodellen, hvori brugere uploader indhold på siderne og derved 

tiltrækker andre brugere. 

Et af flere problemer ved licensaftaler er, at det er svært at få alle rettighedshavere omfattet. 

Licensaftaler er oftest nemmere at indgå med større virksomheder eller organisationer, der 

administrerer mange rettighedshaveres ophavsret eller mere populære værker. Af den årsag 

vil der der ofte være rettighedshavere med hvem, der ikke kan indgås licensaftaler, og derfor 

en række værker, der ikke er omfattet af aftaler, der muliggør lovlig anvendelse på tjene-

sterne. 

Et andet problem med licensaftaler er, at de for at være effektive skal have fastsat en me-

tode for opgørelse af vederlag til rettighedshaverne. Dette kan gøres på flere måder, og flere 

af disse er både komplicerede og overordentligt omkostningskrævende for onlineindholdsde-

lingstjenesterne. Der findes altså en række administrationsomkostninger ved licensaftaler, 

der ikke stopper ved aftaleindgåelsen. 

Eksemplerne fra afsnit 2.3.1, Instagram Music, hvor selve tjenesten indførte en funktion, 

hvor brugere kunne tilføje musik til deres ‘story’,119 og YouTube, der benytter sig af Content 

ID-funktionen, hvori lydfiler scannes, og de dermed kan finde frem til de videoer, som vær-

kerne er brugt i, så rettighedshaverne selv kan vælge, om der skal fjernes adgang til disse, 

 
119 Instagram (2018) 
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eller om de vil modtage vederlag for brugen gennem annoncering.120 Begge disse funktioner 

giver tjenesteudbyderne mulighed for at spore brugen af værkerne i det bruger-uploadede 

indhold og gør det derfor nemmere for udbyderne at fastsætte vederlag til rettighedsha-

verne.  

Hvis betalingen til rettighedshaverne sættes for højt, vil tjenesteudbyderne miste profit og 

ikke være interesserede i at lave en licensaftale overhovedet. Hvis aflønningen derimod sæt-

tes for lavt, vil der ikke være noget incitament hos rettighedshaverne til at indgå i aftalen, da 

de i stedet kunne forfølge tjenesteudbyderne retsligt. Derfor er målet at få fastsat et rimeligt 

vederlag, som der også er fastslået i artikel 18 af direktiv 2019/790/EU. 

Yderligere kan der være en risiko for, at nogle rettighedshavere vil føle sig nødsaget til at 

give tilladelse til brug af deres ophavsretligt beskyttede værker, enten gennem en licensaf-

tale uden rimelig aflønning eller sågar helt uden nogen form for vederlag for brugen. Dette er 

fordi, at delingen af værkerne på de mest populære af disse tjenester også kan medvirke til 

at sprede værkerne yderligere og dermed -- trods det uautoriserede brug, de ikke tjener på -- 

give dem en indtjening gennem ‘word of mouth’, som nævnt i afsnit 3.3. Et eksempel på en 

situation hvor dette var tilfældet, er Google News i Tyskland, der specifikt omhandler en tysk 

regel om betaling for brug af nyheder, hvori Google News efterfølgende valgte kun at vise 

nyheder fra de tyske forlag, der tillod deres brug.121 Google News havde tidligere lukket i 

Spanien grundet lignende regler, og dette havde haft negativ effekt for de spanske nyheds-

forlag.122 Mens dette eksempel med nyhedsartikler og aggregatorer som Google News i sa-

gens natur måske ikke er helt sammenligneligt med brugen af andre ophavsretligt beskyt-

tede værker på onlineindholdsdelingstjenester, bør de stadig overvejes i forbindelse med im-

plementeringen af artikel 17 og licensaftaler, da mange rettighedshavere kan føle sig nødsa-

get til at indgå i sådanne aftaler grundet dette. 

For rettighedshavere ligger fordelene ved indgåelse af licensaftaler i det væsentligste gen-

nem muligheden for at opnå vederlag fra aftalerne, men også fordi indholdet gennem licens-

aftalerne bliver lovligt at dele for brugerne, og rettighedshaverne kan derfor også nyde godt 

af eventuel eWOM gennem de tjenester, hvorpå deres værker deles, og de mister heller ikke 

chancen for eksempelvis at ‘gå virale’. 

Brugerne opnår gennem licensaftalerne den fordel, at de kan uploade det indhold, de ønsker 

og gøre brug af det indhold, andre har tilgængeliggjort for dem. Adgangen til benyttelsen af 

 
120 Youtube, ‘Sådan virker Content ID’ 
121 Google Publisher Center Help, FAQ 
122 Calzada og Gil (2016) 
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det ophavsretligt beskyttede materiale på tjenesterne må siges at kunne have en vis økono-

misk værdi for brugerne.123 

For onlineindholdsdelingstjenesterne er der også en fordel i det forhold, at de til en vis grad 

beskytter sig selv mod søgsmål, da brugen af de beskyttede værker med tilladelse dermed 

er lovlig. De risikerer desuden heller ikke klager fra brugere, der fejlagtigt har fået fjernet ind-

hold,  da fjernelse af indholdet ikke er nødvendig, hvis brugen af de beskyttede værker nu er 

tilladt gennem licensaftalen. 

 

Omkostninger omfatter først og fremmest det vederlag, som udbyderne af onlineindholdsde-

lingstjenesterne er nødsaget til at betale til rettighedshaverne.  

Hvis parterne kan forhandle sig frem til et vederlag, som de begge anser for rimeligt, vil dette 

ud fra en samfundsmæssig betragtning udligne sig gennem den fortjeneste, rettighedsha-

verne opnår ved at deres indhold ikke ulovligt bliver uploadet på tjenesterne længere. 

Indgåelse af licensaftaler vil også være forbundet med transaktionsomkostninger, herunder 

omkostningerne ved etablering, men disse kan bringes ned blandt andet ved hjælp af de til-

tag, medlemslandene kan iværksætte, som behandlet i afsnit 2.4.1, eksempelvis tilvejebrin-

gelse af vejledninger om fastsættelse af vederlag. 

Etablering af kontrolforanstaltninger, vil også skulle inkluderes som en omkostning. Af-

hængigt af onlineindholdsdelingstjenestens størrelse og typen af værker kan dette være en 

uforholdsmæssigt stor omkostning, der kan umuliggøre eller som minimum gøre det meget 

sværere at få lavet licensaftaler for de mindre tjenesteudbydere. 

 

Overordnet set vil indgåelse af licensaftaler i mange tilfælde medføre store økonomiske for-

dele, der langt overstiger omkostningerne. Særligt de sparede sociale omkostninger ved 

udeladte sagsanlæg fra rettighedshavere mod udbydere, der overflødiggøres gennem li-

censaftalerne, og den oplevede værdi for brugerne af at kunne benytte sig af værkerne på 

tjenesterne vurderes som væsentlige. Hertil kommer, at rettighedshavere ved indgåelse af 

rimelige licensaftaler ikke mister indtægt ved det uautoriserede brug, og det er hovedsageligt 

tjenesteudbyderne, der har omkostninger under dette tiltag. 

 
123 The Economist (2017) 
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Der vil dog forekomme situationer, i hvilke licensaftaler ikke vil være mulige at indgå, fordi 

omkostningerne ved disse vil overstige fordelene. Det er derfor vigtigt på effektiv vis fra sag 

til sag at kunne vurdere lønsomheden af indgåelse af licensaftaler.   

 

3.4.2 Filtre 

De automatiserede filtre var det mest kritiserede aspekt af det nye direktiv, og en lang række 

eksperter kritiserede kravet om at indføre disse i det tidligere forslag til direktivet.124 Siden-

hen blev det tidligere forslag ændret, så der ikke kommer krav fra nogle medlemslande om 

disse filtre eller anden overvågning qua forbuddet mod en overvågningspligt i artikel 17, stk. 

8 i direktiv 2019/790/EU. 

Trods forbuddet mod overvågningspligt, er det fortsat relevant at undersøge den økonomi-

ske værdi af dette tiltag og forsøge at vurdere, om det kunne være lønsomt for samfundet, 

hvis tjenesteudbyderne benyttede sig af automatiserede filtre i implementeringen af det nye 

direktiv. 

Filtre er automatiserede kontrolsystemer, der gennemgår indholdet, der uploades til tjene-

sternes platforme af brugere og har til formål at finde værker, der er ophavsretligt beskyttet, 

og enten blokere adgangen til dem eller helt fjerne dem. 

YouTubes Content ID, som har været omtalt tidligere, fungerer en anelse anderledes, idet  

dette filter giver rettighedshaverne mulighed for at vælge, om de vil fjerne indholdet, der bru-

ger deres værker, i stedet for automatisk at gøre det. At rettighedshavere får et valg medfø-

rer, at der bliver fjernet mindre indhold, og det reducerer desuden risikoen for, at indhold fejl-

agtigt bliver fjernet fra tjenesten. 

At indhold nogle gange bliver fjernet ved en fejl, på trods af at der måske ikke er tale om en 

ophavsretskrænkende benyttelse er svært at undgå med automatiserede filtre. Et eksempel 

på dette, er Tumblr, en såkaldt mikroblogging-side, der i 2018 indførte regler om, at seksuelt 

indhold var ulovligt, og for at håndhæve disse anvendtes et filter, der gennemgik billeder på 

siden. Dette filter var ikke særlig godt, og den del billeder uden indhold af seksuel karakter   

blev markeret og i mange tilfælde slettet.125 Også for andre filtre vil anvendelsen medføre, at 

der opstår tilfælde, hvor lovligt indhold fjernes eller blokeres ved en fejl, enten fordi filtrene 

 
124 Stalla-Bourdillon et al. (2016) 
125 Small (2018) 
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ikke er præcise nok, eller fordi de ikke vil kunne vurdere, om indholdet hører under undtagel-

serne i artikel 17, stk. 7, litra a-b, for eksempel  citater, kritik, anmeldelser, anvendelse med 

henblik på karikatur, parodi eller pastiche.  

Fjernelsen af lovligt indhold har negative konsekvenser for både tjenesterne og brugerne, 

der mister økonomisk værdi; tjenester grundet mindre indhold og dermed negativ respons 

fra brugerne, og for brugerne, fordi de mister adgangen til indholdet. 

Det er ikke til at komme udenom, at filtrene kan være ekstremt dyre at udvikle og vedlige-

holde. Af empiri, der støtter dette argument, omfatter at YouTubes Content ID  angiveligt ko-

ster mere end 100 millioner amerikanske dollars at udvikle og vedligeholde.126 Filtre kan 

være både dyrere eller billigere at implementere for tjenesteudbyderne afhængigt af tjene-

stens størrelse og type. 

 

De høje omkostninger ved filtrene er en af grundene til, at det i den juridiske analyse blev 

vurderet som uproportionalt at forpligte virksomhederne til at benytte sig af dem. Udover om-

kostningerne ved filtrene blev der også vurderet, at overvågning var uproportionalt. Overvåg-

ningsaspektet er også relevant i overvejelsen -- brugere reagerer generelt negativt på over-

vågning,127 men det kan også være et plus for virksomhederne af den grund, at de kan 

bruge de nyfundne data til bedre at kontrollere indholdet på deres sider eller til mere målret-

tede annoncer. 

 

Det er også blevet fremført, at en generel indførelse af filtre vil kunne have en konkurrence-

forvridende virkning,  idet det vil styrke de større virksomheder, der allerede har store mar-

kedsandele, og i stedet have negativ effekt for de mindre tjenester på grund af de uforholds-

mæssigt store omkostninger. Eksperter frygter, at de større virksomheder, med større inve-

steringskapacitet til finansiering projekter som eksempelvis at udvikle et nyt filter, også vil 

benytte lejligheden til at sælge disse til de mindre virksomheder og dermed styrke deres po-

sition.128 

Udbydernes overvejelser omkring deres muligheder for at udvikle et filter selv eller at købe 

det bør også undersøges nærmere. I tilfælde, hvori filtre, der kan bruges på tjenesterne 

endnu ikke er udviklede, er det relevant for de enkelte udbydere at undersøge, hvorvidt den 

 
126 Financial Times Editorial Board (2019) 
127 Davis (2008) 
128 Adams(2019) 
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bedste mulighed for dem er selv at starte med at udvikle et filter, eller at vente og håbe på, 

at en af de andre udbydere får udviklet et, de derefter også kan gøre brug af. 

For at fremkomme med et realistisk bud på, hvorvidt en udbyder bør udvikle et filter selv eller 

købe et, dersom dette er en mulighed, er det valgt at beregne nutidsværdien (NPV) af de 

indtægter og omkostninger, der er forbundet herved. 

For at illustrere, hvordan dette udregnes, konstrueres opdigtes et eksempel med fiktive vær-

dier.129   Hertil anvendes den allerede gennemgåede formel for beregning af NPV. 

Eksemplet foregår over 6 perioder, hvori udbyder X vælger at udvikle et filter i periode 1, og 

derfor i første periode har CX1=20. I efterfølgende perioder er CX(2..6)=10. BX kan enten være 

lig 15 med en 50% sandsynlighed hvis filteret ikke kan videresælges eller 17 med 50% sand-

synlighed, hvis det kan videresælges, og den forventede BX er derfor ½*15+½*17=16 i alle 

perioder. Udbyder Y vælger dog at vente og ikke gøre noget i periode 1, og har derfor både 

BY1 og CY1 = 0. I periode 2 er CY2= 15, for at købe sig adgang til filtret, og derefter er 

CY(3...6)=10. Fordelene for udbyder Y er dog BY(2...6)=15, en anelse lavere end B for udbyder X, 

der tjener ekstra ved at sælge filteret til andre virksomheder. Diskonteringsraten, R er 10% 

om året, og 1+R er dermed lig 1,1. 

 

 

 

 
129 Baseret på afsnit 6 af Kingston (2001) og Pindyck-eksemplet, men med andre forudsætninger. 
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I dette tilfælde vil det altså betale sig bedst, hvis man er risikoneutral at gøre som udbyder X 

og udvikle filteret selv og derefter også sælge det videre med 50% sandsynlighed. Dette for-

udsætter, at tjenesten allerede har kapital til at betale de øjeblikkelige omkostninger, og der 

er her også inkluderet risikoen for, at de med 50% sandsynlighed ikke vil kunne videresæl-

ges. 

Der vil dog også være situationer, hvor det bedre at gøre som udbyder Y. Hvis der antages 

at CX1 er lig 30 i stedet for 20, vil NPVX i stedet være = 8,74 og dermed dårligere end NPVY. 

Ovenstående beregninger er blot et eksempel -- for nogle virksomheder vil fordelene være 

højere ved at udvikle filteret, idet de kan sælge filtrene til andre tjenesteudbydere, mens an-

dre tilfælde kan have en mere samstemmende indtjening blandt de to, og som i eksemplet 

ovenfor kan finansieringen af projektet også være relevant, eller forskellen mellem pris for 

udvikling og den senere pris for at købe tilladelse for de andre udbydere. 

I alle tilfælde kræver det dog, at udbyderen har adgang til investering i projektet, og da ikke 

alle tjenesteudbydere har lige gode muligheder, vil de større virksomheder med investerings-

kapacitet altså have højest fleksibilitet og derved flere handlingsmuligheder. 

 

Fordelene ved at vælge filtrering af tjenesterne tilgodeser især rettighedshaverne i og med, 

at de reducerer risikoen for at miste indtjening ved uautoriseret upload af deres værker på 

tjenesterne. Herudover opnår tjenesteudbyderne også den fordel, at risikoen for søgsmål på 

grund af ophavsretskrænkelser reduceres, idet filtrene fungerer som en stopklods, der fjer-

ner indholdet, efter at brugere uploader det. Den ekstra kontrol og overvågning, filtrene med-

fører kan desuden også give dem adgang til mere data og benyttes i forhold til annoncører 

og målrettet indhold. 

 

Omkostningsbilledet er mere broget. For det første koster udviklingen og vedligeholdelsen af 

et filter meget, og herudover kræver direktivet at tjenesterne indfører en klageordning under 

menneskelig kontrol for de tilfælde, hvor indhold, der ikke er ulovligt, fjernes ved en fejl,. 

Dette er også forbundet med omkostninger at etablere og vedligeholde, herunder til perso-

nale. 
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For brugerne vil indførelsen af filtre kunne reducere værdien af adgangen til tjenesterne, 

specielt på grund af risikoen for at deres lovlige indhold også bliver fjernet. At så meget ind-

hold vil fjernes er både negativt for brugere, men kan også sænke indtjeningen for tjene-

sterne, da brugerne vil være mindre interesserede i tjenesterne jo mindre indhold, de har 

grunde network-effekten som behandlet i afsnit 3.1.1. 

Udover dette vil det forhold, at filtrene kan fjerne indhold utilsigtet også gøre, at rettighedsha-

verne ikke kan nyde godt af den eWOM, der kunne følge ved, at deres indhold blev delt på 

tjenesterne, men dette er ikke en direkte omkostning, de mister blot chancen for indtjening 

gennem dette, og fordelene for rettighedshaverne gør op for dette. 

 

Benyttelsen af filtre vil højst sandsynligt medføre højere omkostninger end værdien af de for-

dele, de medfører -- i hvert fald for de tjenester, der ikke hører til blandt de helt store -- og 

der er derfor en væsentlig risiko for, at nutidsværdien bliver negativ. Der er situationer, hvor 

udbydere kan opnå profit af det, men der er her mere tale om de større virksomheder, der 

kan udvikle filtre tidligt og videresælge til andre, og de sociale omkostninger overgår forde-

lene. 

 

3.4.3 Notice and takedown-procedure 

En anden mulighed for tjenesterne for at undgå at blive ansvarliggjort for brugeres ophavs-

retskrænkelser er at fjerne indhold efter at have fået meddelelse om det; dette er tidligere 

omtalt i afsnit 2.3.3 og 2.4.3. 

Indførelsen af notice and takedown-procedurer er en metode, hvorved tjenesteudbyderne 

styrer, hvordan rettighedshavere kan meddele dem om ophavsretskrænkelserne, for der-

igennem at gøre det lettere  for dem selv og for rettighedshaverne. 

Ved at indføre en procedure til at afgive og modtage meddelelser om mulige ophavsrets-

krænkelser skaber tjenesteudbydere en genvej, der sikrer, at de modtagne meddelelser (for-

håbentlig) indeholder tilstrækkelig information til, at de kan træffe et korrekt valg om, hvorvidt 

de bør fjerne uploadet indhold, og de sikrer; at der ikke er nogen tvivl om, at den modtagne 

meddelelse er juridisk gyldig, hvis forholdet efterfølgende skulle blive genstand for en rets-

sag. Med andre ord er dette en metode, med hvilken de kan sikre sig selv bedre, idet  der 

endnu ikke -- heller ikke med ikrafttræden af direktivet og artikel 17 -- er specifikke krav til 

indholdet af en notice and takedown-procedure, som eksempelvis i den amerikanske DMCA.  
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En notice and takedown-procedure er alt andet lige væsentligt billigere at etablere end de 

tidligere berørte alternativer. Proceduren kræver stadig investering til udvikling og igangsæt-

telse men det er på ingen måde tilnærmelsesvis lige så dyrt, og omkostningerne består pri-

mært af administrationsomkostningerne vedrørende håndtering af anmeldelserne, der skal 

gennemgås individuelt med henblik på at fastslå, hvorvidt der er tale om en ophavsretskræn-

kelse eller ej ud fra informationerne i anmeldelsen; dette bør udføres af personale, der gerne 

har et tilstrækkeligt kendskab til ophavsret. 

For rettighedshaverne vil indførelsen af notice and takedown-procedurer ikke ændre på mu-

ligheden for at få fjernet ophavsretskrænkende indhold, procedurerne vil alt andet lige gøre 

det lettere for dem end tidligere. Dog kræves det, at processen igangsættes, og det påfører 

rettighedshaverne selv en aktiv rolle, idet de skal meddele tjenesterne om ophavsretskræn-

kelserne. Det forudsætter også, at rettighedshaverne kan finde det ophavsretskrænkende 

indhold, hvilket i sig selv kan være vanskeligt, fordi nye brugere blot kan gen-uploade det ef-

terfølgende; netop dette er en væsentlig årsag til, at man i artikel 17  retter ansvaret mod 

mellemmænd (udbydere) for at standse spredningen tættere på kilden. Endnu engang er ret-

tighedshavere, der ikke er repræsenteret af agenter eller andre  virksomheder eller organisa-

tioner dårligere stillet, idet identifikation og anmeldelse af ophavsretskrænkelser stadigvæk 

vil være tidskrævende.  

Sværheden af, at få fjernet alt indhold betyder dog også, at langt mindre indhold bliver fjer-

net end under filtre. Dette har også nogle positive konsekvenser, herunder at der er mere 

indhold på siderne, hvilket er positivt både for brugerne og tjenesterne selv -- de sidstnævnte 

styrkes af network-effekten. Det giver også rettighedshaverne en fordel idet de fortsat kan 

nyde godt af fordelene ved eWOM. 

 

Fordelene ved at benytte sig af notice and takedown-procedurer på tjenesterne er flere, først 

og fremmest er det væsentligt billigere at etablere end de foregående muligheder for imple-

mentering.  

Der vil, sammenlignet med filtrering, blive fjernet væsentligt mindre indhold fra tjenesterne; 

det gælder både indhold, der rent faktisk er ophavsretskrænkende, men også indhold, der 

hører under en undtagelse eller lignende og derfor ikke burde være fjernet. Der kan selvføl-

gelig stadig forekomme fejltagelser med notice and takedown-procedurer, når det er under 

menneskelig kontrol, men det må antages at være i lavere grad end med de automatiserede 

filtre. At mindre indhold fjernes er dog også et plus for brugerne, og gør, at den værdi, de får 

af tjenesterne ikke reduceres i samme grad. 
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Omkostningerne ved alene at vælge notice and takedown-procedurer er for rettighedsha-

verne, at de vil miste indtjening, hvis de ikke selv aktivt går ind og meddeler tjenesterne om 

den ulovlige deling af deres værker, men at det også kan være omkostningstungt for dem at 

skulle gå ind på tjenesterne og anmelde rettighedskrænkelser hver gang, de forekommer.  

For tjenesterne udgør det også en omkostning, at de fortsat kan risikere sagsanlæg, uagtet 

at de bedre kan sikre sig mod sådanne ved at indføre deres egne notice and takedown-pro-

cedurer, eventuelt baseret på DMCA, og endnu bedre, hvis EU-medlemslandene præciserer 

kravene til meddelelser vedrørende ophavsretlige krænkelser på tjenesternes platforme. 

Der er desuden også stadig nogle omkostninger ved at indføre notice and takedown-proce-

durer for udbyderne af onlineindholdsdelingstjenesterne, trods at disse ikke kommer nær 

omkostningerne ved filtrering eller licensaftaler.  

For notice and takedown-procedurer overstiger fordelene omkostningerne, B>C, dog ikke i 

så høj grad som for licensaftaler, hovedsageligt fordi kunstnerne stadig vil lide økonomiske 

tab ved denne løsning, da deres indhold stadig deles ulovligt medmindre de anmelder det. 

Jo lettere og tydeligere notice and takedown-processen er for rettighedshavere, og jo bedre 

og mere præciserede kravene til meddelelserne er, desto mere effektive vil notice and take-

down-processerne blive. 

 

3.4.4 Andre alternativer 

Udover de nævnte tiltag for implementering af artikel 17 har udbyderne af onlineindholdsde-

lingstjenester også andre handlingsalternativer, der dog ikke alle lever op til de nye regler. 

Tjenesteudbyderne har mulighed for at ignorere de nye regler, hvis det viser sig at være 

mere omkostningstungt at implementere nye procedurer og regler end blot at vende det 

blinde øje til og risikere at skulle betale for sagsomkostninger for overtrædelsen af reglerne. 

Hvis ingen af disse muligheder giver nogen profit, kan tjenesteudbyderne teoretisk set også 

vælge helt at trække sig fra markedet i EU, så de ikke behøver at leve op til kravene eller ri-

sikere at blive hevet i retten. 

 

For det første har udbyderne af onlineindholdsdelingstjenesterne den mulighed, at de kan 

ignorere det nye direktiv og fortsætte som tidligere (laissez faire). Med de nye regler gøres 

de dog ansvarlige for delingen af ophavsretligt beskyttede værker, jf. afsnit 2.2., og de må i 

så fald påregne at blive mødt med sagsanlæg og deraf følgende sagsomkostninger.  
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For at udregne udbydernes omkostninger ved denne fremgangsmåde, kan man anslå sand-

synligheden for og omfanget af sagsanlæg fra rettighedshaverne og derefter estimere  om-

kostningerne ved disse sager og ved, at de fortsætter som før uden sagsanlæg for at finde 

deres omkostninger. Dog vil der, fra et samfundsmæssigt perspektiv, her stadig være højere 

omkostninger, da rettighedshavere i så fald lider økonomisk tab ved, at deres indhold deles 

uautoriseret på siderne. 

 

Af fordele er der for udbyderne af tjenesterne færre omkostningerne ved ikke at skulle imple-

mentere nogle systemer for at overholde loven, samt de samme fordele som behandlet i de 

tidligere afsnit ved at have mere indhold på siderne for både virksomhederne og brugere.  

Omkostningerne for udbyderne ligger i, at de risikerer retssager, hvori de vil blive søgt an-

svarliggjort gennem de nye regler. For rettighedshaverne ligger de enten i, at lade deres ind-

hold blive delt uautoriseret, eller at de skal lægge sag an mod tjenesterne for at få deres 

værker fjernet. For resten af samfundet ligger der også heri nogle omkostninger ved at skulle 

håndhæve reglerne i direktivet. 

Der vil ved at ignorere loven være langt flere omkostninger end mulighederne for implemen-

tering, specielt fordi den nye artikel 17 specifikt ansvarliggør udbyderne af onlineindholdsde-

lingstjenesterne, hvis de ikke lever op til kravene for ansvarsfrihed, og dette vil forøge mulig-

heden for succes ved sagsanlæg for rettighedshavere, der derfor vil benytte sig af dette. 

Dermed vil omkostningerne overstige fordelene, og det er hverken for tjenesteudbyderne el-

ler samfundet en effektiv mulighed. 

 

Hvis både implementeringen af de nye regler og at ignorere dette og risikere søgsmål er for 

omkostningstungt for tjenesteudbyderne, kan de også vælge helt at spærre adgangen til tje-

nesterne i hele EU. 

Dette gjorde flere tjenester lige efter indførelsen af forordning 2016/679/EU,130 og selvom de 

fleste senere åbnede op for adgangen for EU-brugere igen, er der stadig en risiko for, at 

dette sker, specielt i starten, hvor usikkerheden om kravene er højere. Dette skete også i 

Spanien nogle år tilbage, da de indførte de tidligere nævnte regler om nyhedsaggregatorer, 

hvorpå Google News besluttede sig for at lukke ned permanent.131 

 
130 Burgess (2018) 
131 Calzada og Gil (2016) 
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Der er ikke nogen fordele ved at blokere for adgangen til onlineindholdsdelingstjenesterne, 

da ingen opnår noget ved det. 

Af omkostninger er der en række. Der er ingen direkte omkostninger for virksomhederne, da 

de ikke længere vil skulle bruge penge på at implementere reglerne eller holde deres tjene-

ster åbne, og ved ikke at tillade nogle brugere adgang risikerer de heller ikke sagsanlæg.  

Ved at blokere adgangen mister både tjenesteudbyderne og deres brugere dog økonomisk 

værdi. For tjenesteudbyderne mister de al den indtjening, de fik fra EU, der er et af verdens 

største markeder. Dette påvirker dem også på verdensplan, grundet network-effekten. For 

rettighedshaverne findes der ingen omkostninger, og de slipper for at deres værker bliver 

delt uautoriseret, men mister også muligheden for positiv eWOM. 

De største omkostninger vil dog ligge hos brugere, der værdsætter adgangen til disse tjene-

ster højt. Et studie viser, at eksempelvis Facebook estimeres til at have en gennemsnitlig år-

lig værdi på omkring 750 amerikanske dollars for hver bruger, og videotjenester, som ek-

sempelvis YouTube, blev værdsat til omkring 900 amerikanske dollars.132 

Det er urealistisk, at tjenesteudbyderne ville vælge disse muligheder permanent, og udeluk-

kende hvis omkostningerne ved de andre muligheder langt oversteg disse. Dog vil det aldrig, 

grundet de samfundsmæssige omkostninger, være Kaldor-Hicks efficient at benytte sig af 

disse alternativer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
132 Brynjolfsson, Eggers og Gannamaneni (2018) 
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3.4.5 Opsamling og vurdering 

De forskellige muligheder for implementering er indsat i et skema for at give et bedre over-

blik over henholdsvis deres omkostninger og fordele. 

 Omkostninger (C) Nytte/fordele (B) Nutidsværdi (NPV) 

Licens Aflønning og transaktionsomk. 

ved licensaftaler for udbydere 

Aflønning til rettighedshavere 

Mere (lovligt) indhold for bru-

gere + udbydere 

C<B 

Filter Udvikling + vedligeholdelse af 

filtre for udbydere 

Meget indhold fjernes/ bloke-

res for brugere 

Rettighedshavere får fjernet op-

havsretskrænkende indhold 

Beskyttelse mod sagsanlæg for 

udbydere 

C>B 

Notice and ta-

kedown 

Bemanding af ordningen for 

tjenesteudbydere 

Rettighedshavere får enten 

ikke fjernet indhold, eller skal 

selv aktivt ansøge om at få 

fjernet det. 

Langt mindre indhold vil blive 

fjernet end ved filtrering 

C<B 

Laissez faire Sociale omkostninger ved 

sagsanlæg for samfundet 

Sagsanlæg er også dyre for 

parterne 

Mindre indhold bliver fjernet fra 

tjenesterne 

C>B 

Spær ad-

gang/stop 

service 

Tjenesterne mister indtjening 

fra EU 

Brugere mister adgang til tje-

nesterne 

Intet C>B 

Tabel/Skema baseret på resultaterne fra afsnit 3.5.2-3.5.6. 

Trods mangel på specifikke værdier til at udregne præcis NPV, antages der ud fra de disku-

terede forudsætninger i de enkelte afsnit, at de forskellige muligheder kan listes i følgende 

rækkefølge, med den mest fordelagtige først, og den mindst fordelagtige til sidst. 

NPVLicens > NPVNotice and takedown > NPVFiltre > NPVLaissez faire > NPVSpær adgang 

Licensaftaler har, når de er mulige, flest fordele, blandt andet fordi de ikke indebærer bloke-

ring af adgang til indhold, men gør delingen lovlig, og rettighedshavere bliver aflønnet for be-

nyttelsen af deres værker. 
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Notice and takedown-proceduren er effektiv i de tilfælde, hvor licensaftaler ikke er mulige -- 

hvilket vil være tilfældet, og derfor bør tjenesterne stadig indføre en notice and takedown-

procedure, selv hvis de opnår licensaftaler med nogle kunstnere.  

Filtre er omkostningstunge og, som det blev konkluderet i den juridiske analyse, uproportio-

nale. At de fjerner og begrænser så meget indhold er desuden negativt for både tjenesterne, 

rettighedshaverne og brugerne. 

Der er dog tjenester, hvorpå filtre kan være mere effektive -- eksempelvis tjenester a la You-

Tube, der benytter sig af Content ID og ikke selv fjerner indhold, men giver (og pålægger) 

rettighedshaverne muligheden for at tage det valg i stedet for at lade det være en automatisk 

proces. 

Under de nye regler vil rettighedshavere ikke lide i lige så høj grad, hvis tjenesteudbyderne 

vælger ikke at følge reglerne, idet de nu nemmere kan anlægge sag ved domstole og blive 

kompenseret for deres tab. Dette medfører dog en række sociale omkostninger, og NPV vil 

derfor blive negativ. 

3.5 Delkonklusion 

Målet med den økonomiske analyse var at undersøge, hvilke økonomiske virkninger de for-

skellige muligheder for implementering af direktiv 2019/790/EU har for samfundet. Dette blev 

undersøgt ved hjælp af en cost-benefit analyse af de muligheder, der blev identificeret i den 

juridiske analyse. 

Indledningsvis blev teorier og koncepter, der forklarer situationen og markedet gennemgået. 

Den digitale økonomi blev defineret, og herefter blev der redegjort for de træk, der adskiller 

den fra den ‘traditionelle’ økonomi, herunder network-effekten. Efterfølgende blev platforms-

modellen gennemgået og tosidede markeder defineret, og der blev undersøgt, om onlineind-

holdsdelingstjenester kunne klassificeres som sådanne, hvilket de i et vist omfang kunne. 

Begrebet eWOM og sociale mediers effekt i forhold til uautoriseret deling af ophavsretligt be-

skyttede værker blev gennemgået, og der blev konkluderet, at der også kan være positive 

virkninger for rettighedshavere af den ulovlige fildeling. 

I cost-benefit analysen blev først licensaftaler undersøgt, efterfulgt af filtre og en notice and 

takedown-procedure. Der blev desuden undersøgt virkningerne af tjenesteudbydernes mu-

ligheder for at ignorere de nye regler eller helt at trække sig fra det indre marked i EU. 
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Det blev konkluderet, at fordelene overstiger omkostningerne mest i tilfælde, hvor licensafta-

ler benyttes. Indførelse af en notice and takedown-procedure vil også resultere i en positiv 

NPV, men filtre er så omkostningstunge, at de kun bør benyttes som et supplement til de øv-

rige alternativer og altså ikke kan stå alene. 
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Kapitel 4: Integreret analyse 

I den integrerede analyse forsøges det at besvare spørgsmålet om, hvilke muligheder for im-

plementering af artikel 17, der er at foretrække i forhold til at opnå målet mest effektivt fra et 

samfundsperspektiv. 

Målet med indførelsen af artikel 17 i direktiv 2019/790/EU var at beskytte rettighedshavere 

imod uautoriseret brug på onlineindholdsdelingstjenester. Dette mål søges opfyldt gennem 

implementeringen af direktivet i national ret, men der er dog flere veje, det kan gå, og målet 

med den integrerede analyse er at finde den mest optimale for samfundet, og finde ud af, 

hvordan denne kan opnås. 

Men hvordan måles der, hvilken mulighed, der er bedst for samfundet? Effektivitetskriteriet 

er, ligesom i den økonomiske analyse, målt ud fra Kaldor-Hicks kriteriet. Kaldor-Hicks-effici-

ens sammenlignes ofte med Pareto-optimalitet, da de to ligger tæt op ad hinanden. Pareto-

optimalitet og -forbedringer kræver dog, at ingen parter bliver stillet dårligere af ændringen 

end tidligere. Dette kan være en anelse sværere i virkeligheden end på et rent teoretisk ni-

veau. Til forskel fra Pareto, kræver Kaldor-Hicks-forbedringer ikke, at ingen parter må stilles 

dårligere, men blot, at den samlede værdi er højest, og at de parter, der stilles bedre gen-

nem forbedringerne, i teorien kan kompensere de parter, der stilles ringere. Det er dog ikke 

et krav, at kompensationen sker.133 

At vælge Kaldor-Hicks kriteriet gør det lettere at vælge de muligheder, der hjælper samfun-

det som helhed, og nogle gange er tab for enkelte parter nødvendige. Med problematikker 

som opgavens problemstilling, hvor onlineindholdsdelingstjenesterne allerede har profit, ofte 

på bekostning af rettighedshaverne, vil det juridisk set heller ikke være lige så stort et pro-

blem ad lovmæssig vej at påføre dem en omkostning , idet den hidtidige retstilstand i forve-

jen ikke var Pareto-efficient. Der ville dog, i situationer hvor rettighedshaverne kunne ende 

med væsentlig større omkostninger end tidligere, være en konflikt med formålet af artikel 17, 

selv hvis den samlede værdi for samfundet var større. 

 

 
133 Eide og Stavang (2016), s. 35-36 
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4.1 Licensaftaler 

Der er i direktivet et krav om, at udbyderne af onlineindholdsdelingstjenester skal forsøge at 

indhente tilladelse fra rettighedshaverne, herunder eksempelvis gennem indgåelse af licens-

aftaler. 

Der blev i den juridiske analyse identificeret en række krav til licensaftalerne, herunder at  

det skulle sikres, at vederlag til rettighedshaverne var fastsat rimeligt. At fastsætte et rimeligt 

vederlag kan dog være en kompliceret affære, og det kan i nogle situationer nødvendiggøre  

en form for kontrolmekanisme til måling af det omfang, værkerne benyttes på udbydernes 

indholdstjenester, der ofte danner grundlag for fastsættelse af vederlaget. Medlemsstaterne  

kan i den forbindelse hjælpe, eksempelvis gennem etablering af overenskomster eller andre 

ordninger. Direktivet omtaler imidlertid, at der vil være nogle situationer, hvori indgåelse li-

censaftaler ikke er muligt. 

I den økonomiske analyse blev det konstateret, at licensaftaler er omkostningstunge for ud-

byderne af onlineindholdsdelingstjenester. Både selve etableringen af aftalerne, eksempelvis 

advokatomkostninger og det at fastlægge et korrekt og rimeligt vederlag til rettighedsha-

verne, og hertil kommer selve betalingen af vederlag til rettighedshavere samt administratio-

nen heraf.  

Imidlertid vurderes det, at fordelene ved indgåelse af licensaftaler overstiger de omkostnin-

ger, der er forbundet hermed. Vederlaget vil, hvis licensaftalerne fastsætter det rimeligt for 

begge parter, ikke overstige den indtjening, som tjenesterne opnår ved at have værkerne 

lovligt tilgængelige på deres tjenester, og de vil derfor ikke have en større omkostning ved 

licensbetalingen end hvis de er tvunget til helt at blokere adgangen til værkerne. Transakti-

onsomkostninger og etablering af kontrolforanstaltning kan  dog give øgede omkostninger 

og ændre billedet. Fordelene for resten af samfundet vil imidlertid, ud fra et Kaldor-Hicks 

perspektiv, gøre op for dette. Da indholdet, som reguleres af licensaftaler, er lovligt at be-

nytte på tjenesterne, vil rettighedshavere få vederlag, og brugerne vil være tilfredse med til-

gængeligheden af indholdet på tjenesten, hvilket igen vurderes at have positiv effekt for tje-

nesteudbyderen og dens annoncører. 

Der vil dog forekomme situationer, hvori licensaftaler er sværere at indgå, eksempelvis med 

mindre rettighedshavere, hvis værker ikke er så populære, og hvor indtjeningen derfor må 

antages ikke at kunne dække omkostningerne, der er forbundet indgåelse og administration 

af sådanne aftaler. Derfor er det svært at argumentere for, at licensaftaler vil være den mu-

lighed, der løser hele problemet som en “solve all” løsning, og der er heller ikke mulighed for 

at tvinge rettighedshavere til at gå med til disse aftaler grundet aftalefriheden. 
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4.2 Filtre 

Den mulighed, der mødte mest kritik i perioden op til vedtagelsen  af direktivet, var risikoen 

for, at tjenesterne ville se sig nødsagede til at filtrere alt deres indhold. Mange frygtede, at 

dette ville skærpe overvågningen og gå imod ytrings- og informationsfriheden på internettet. 

Filtre er automatiserede processer på tjenesterne, der filtrerer indholdet, der deles, for vær-

ker, som er ophavsretligt beskyttet og enten fjerner dem eller blokerer adgangen til dem. 

I den juridiske analyse blev det fastslået, at filtrering er en metode for tjenesteudbyderne til 

at reducere risikoen for sagsanlæg fra rettighedshavere, hvis værker er blevet benyttet uden 

tilladelse på tjenesternes platforme. Imidlertid vurderes det også , at -- selv med filtre -- er 

der en risiko for, at visse af de ophavsretligt beskyttede men ikke licenserede værker ville 

slippe igennem. Hertil kommer, at tjenesterne også risikerer, at værker, der ikke bryder op-

havsretten, uretmæssigt bliver fjernet, eksempelvis  fordi de hører ind under en indskrænk-

ning eller undtagelse i direktivets bestemmelser. For at imødegå dette, indeholder direktivet 

et krav om, at disse foranstaltninger -- i dette tilfælde: udbydernes filtre -- ikke må påvirke 

lovlig deling af indhold på tjenesterne. 

Det fremgår af direktivet, at det ikke er muligt for medlemsstaterne at pålægge udbydere af 

tjenesterne anvendelse af filtre. De vurderes som uproportionale, og direktivet indeholder et 

overvågningskrav, der dermed udelukker dem. En del af årsagen til, at filtre bliver vurderet  

til at være uproportionale var, at de antages at kunne begrænse brugernes ytrings- og infor-

mationsfrihed. 

Det er dog stadigvæk en mulighed for udbyderne af onlineindholdsdelingstjenesterne at be-

nytte sig af filtre, hvis de ønsker det.  

I den økonomiske analyse blev der fundet frem til, at filtrene er ekstremt omkostningstunge 

for tjenesteudbyderne. Udover omkostningerne ved at udvikle og vedligeholde filtrene, vil 

disse også medføre nogle effekter, der har omkostninger for samfundet. Ved at fjerne  og/el-

ler begrænse det indhold, brugere kan dele, selv når det er lovligt, vil tjenesternes værdi  for 

brugerne også blive reduceret, idet den måde, hvorpå de benytter tjenesterne på begræn-

ses. Dette vil på grund af network-effekten også påvirke tjenesterne selv og deres annoncø-

rer. De fordele, som filtre medfører gennem at sikre rettighedshaverne mod uautoriseret 

brug af deres værker -- og derigennem også tjenesterne mod sagsanlæg fra rettighedsha-

verne -- gør ikke op for omkostningerne. 
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Alt i alt er filtre derfor en løsning, der vurderes at gå for langt for at nå målet med direktivet. 

Der var dog enkelte eksempler i analyserne, hvori filtrene var gjort mindre restriktive, herun-

der YouTubes Content ID, der i stedet for automatisk at fjerne eller blokere adgangen til ind-

hold, der benytter sig af beskyttede værker, lader rettighedshaverne bedømme, hvorvidt de 

vil have det blokeret. Med det in mente kunne man overveje, om automatiserede filtre kan 

benyttes som en del af en proces, hvor de kombineres med en efterfølgende menneskelig 

kontrol med det formål at afgøre, om indholdet kan klassificeres som en undtagelse og bru-

gen dermed er lovlig En anden mulighed kunne være, at filtrene i stedet kunne sende ad-

varsler til brugerne om risikoen for mulige ophavsretskrænkelser, for så efterfølgende at 

fjerne indholdet indenfor en periode, medmindre brugerne selv reagerer ved at påberåbe sig, 

at der er sket en fejl, eller at brugen hører under en undtagelse i direktivet som eksempelvis 

kritik eller parodi. 

4.3 Notice and takedown 

 Muligheden for en notice and takedown-procedure blev udledt af kravet om, at tjenesteud-

byderne skulle fjerne eller blokere adgang til værkerne hurtigt efter at have modtaget en til-

strækkelig begrundet meddelelse fra rettighedshaverne om det. Dette er lidt a la den nuti-

dige retstilstand, der blev behandlet i afsnit 2.1.2, og som der ofte er blevet kritiseret, da det 

skaber en vis usikkerhed og ikke bliver udført konsistent over hele EU.134 

Der er i direktivet krav om, at rettighedshaverne skal have tydelig og let tilgængelig mulighed 

for at meddele tjenesteudbyderne, dersom der er sket ophavsretskrænkelser på disses tje-

nester, og dette ville kunne gøres gennem en notice and takedown-procedure. Dette kan gø-

res ved, at tjenesterne introducerer en elektronisk formular, som gør det lettere for rettig-

hedshavere at anmelde den ulovlige anvendelse af deres værker.  Proceduren skal også bi-

drage til at sikre, at tjenesterne modtager den nødvendige information, der gør dem i stand 

til at vurdere, hvorledes de skal reagere på anmeldelsen. Indførelsen af en notice and take-

down-procedure vil også sikre udbyderne bedre juridisk, fordi en sådan procedure kan med-

virke til at reducere eller helt fjerne nogle af risiciene for sagsanlæg i forbindelse med mulige 

ophavsretskrænkelser. 

I den økonomiske analyse blev der fundet frem til, at denne mulighed er effektiv, da den er 

relativt billig for tjenesteudbyderne at etablere, og rettighedshaverne opnår den fordel at de 

lettere kan få fjernet det indhold, der benytter sig af deres værker uden tilladelse. Ulempen 

 
134 B., Robert (2019) 
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ved notice and takedown-procedurer ligger i, at rettighedshaverne manuelt skal anmelde de 

enkelte overtrædelser. 

 

4.3.1 System a la DMCA 

Der blev i den juridiske analyse også undersøgt, hvorvidt en procedure a la DMCA fra ameri-

kansk ret ville kunne gavne det europæiske ophavsretssystem. DMCA indeholder en række 

konkrete krav til den meddelelse, der skal sendes til tjenesteudbyderne for, at meddelelsen 

får juridisk gyldighed, og det gør, at udbyderne  i langt højere grad eliminerer  tvivlsspørgs-

mål i tilfælde, hvor rettighedshavere mener, at der ikke er handlet korrekt. 

Medlemsstaterne kunne gennem i national ret at tilføje specifikke krav til notice and take-

down-proceduren - enten som i DMCA eller gennem den vejledning, EU har nævnt i artikel 

17, stk. 10 i direktiv 2019/790/EU. At gennemføre dette tiltag på EU-plan ville kunne gøre 

reglerne mere konsistente over hele EU, hvilket er at foretrække for både udbydere og rettig-

hedshavere. 

4.4 Implementering 

Der blev i den økonomiske analyse konkluderet, at ud fra et cost-benefit perspektiv, der 

også var baseret på Kaldor-Hicks, ville licensaftaler være den bedste løsning for samfundet, 

idet  fordelene ved disse overstiger de andre muligheder. I de tilfælde hvor licensaftaler ikke 

er mulige at anvende, vurderes det, at det vil være mest effektivt at indføre notice and take-

down-procedurer for at sikre rettighedshavere, der ikke er omfattet af licensaftaler i forbin-

delse med ophavsretlige krænkelser relateret til deres værker. 

Dette resultat modarbejder ikke den juridiske konklusion. Målet med artikel 17 er også i før-

ste omgang at få parterne til at forsøge at indgå licensaftaler, og dernæst at forsøge at 

standse den ulovlige spredning gennem de øvrige muligheder. Her vurderes en notice and 

takedown-procedure at være en bedre løsning end filtre. 

Formålet med direktivet er først og fremmest , at rettighedshavere beskyttes, og dette gøres 

bedst gennem licensaftaler og etablering af notice and takedown-procedurer. Imidlertid læg-

ges der i artikel 17 også stor vægt på, at brugere, der delte lovligt indhold på tjenesterne ikke 

burde påvirkes af de nye regler. 

Derved konkluderes det, at artikel 17 så vidt muligt bør implementeres gennem indgåelse af 

licensaftaler, og medlemsstaterne bør bidrage så meget de kan med dette, og her kan de 
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især gøre en forskel ved at gennemføre implementeringen af direktivet i national ret så hur-

tigt og så effektivt som muligt.  Medlemsstaterne bør yderligere bistå parterne i forbindelse 

med indgåelse af licensaftaler gennem eksempelvis ordninger og overenskomster, der gør 

arbejdet med aftaleforhandling og -udarbejdelse lettere for tjenesteudbydere og rettigheds-

havere, eksempelvis ved at anvise metoder til fastsættelse af vederlag til rettighedshavere. 

Der vil som nævnt være situationer, i hvilke indgåelse af licensaftaler ikke er muligt eller rea-

listisk, og hvor det derfor er nødvendigt, at der er indført notice and takedown-ordninger på 

tjenesterne, så de rettighedshavere, der ikke er omfattet af licensaftaler, også kan have mu-

lighed for at få fjernet eller blokeret adgangen til deres værker, hvis de uploades eller deles 

uden tilladelse på tjenesterne. 

Der argumenteres i denne opgave for, at der på EU-plan i vejledningen i artikel 17, stk. 10 

indføres en konkret vejledning for, hvordan landene og tjenesterne bør opsætte en sådan 

notice and takedown-procedure, eller som minimum, hvad den ‘begrundede meddelelse’ bør 

indeholde, så tjenesteudbyderne kan tilpasse deres formularer herefter, ligesom der er gjort 

med DMCA. Det kunne også være en mulighed at basere systemet på DMCA, så kravene i 

EU stemmer overens med det amerikanske DMCA-system, og at man derved kan benytte 

sig af den samme procedure på tjenesterne. 

Hvis der ikke gøres mere på EU-plan, bør medlemslandene implementere artikel 17 med de 

nødvendige yderligere specifikationer og anvisninger i deres nationale lovgivning. 

4.5 Delkonklusion 

De to analyser blev kombineret for at finde frem til, hvilken mulighed for implementering af 

artikel 17, der er bedst for samfundet som helhed, og ud fra resultaterne i den økonomiske 

analyse, under hensyntagen til de juridiske overvejelser, kunne det konkluderes, at indgå-

else af licensaftaler er den bedste løsning for samfundet som helhed, idet disse medfører 

den største Kaldor-Hicks forbedring.  

Idet det ikke altid vil være muligt at indgå licensaftaler, blev det vurderet, hvordan medlems-

staterne bedst kan bistå parterne i arbejdet med at indgå licensaftaler. 

De automatiserede filtre udgør en særlig problemstilling i relation til bestræbelserne på at 

forsøge at overholde reglerne i artikel 17, dels er de særdeles omkostningstunge at etablere 

og vedligeholde, men derudover viste den økonomiske analyse også, at de medfører store 

omkostninger både for tjenesteudbyderne, for brugerne og for samfundet. Nogle af disse 

virkninger ville kunne afbødes ved at ændre på den måde, filtrene fungerer, herunder ikke 
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automatisk at blokere eller fjerne indhold fra tjenesterne, men dette opvejer kun i nogen grad 

de juridiske problemstillinger med hensyn til ytringsfrihed og overvågning. 

Da indgåelse af licensaftaler ikke altid ville være muligt, konkluderedes det, at man for at be-

skytte rettighedshavere, hvis rettigheder ikke er omfattet af licensaftaler,  bør indføre en no-

tice and takedown-ordning, der gør proceduren omkring afgivelse af en begrundet medde-

lelse lettere for rettighedshavere og udbydere. Etablering af sådanne procedurer er en langt 

mindre omkostningstung løsning end de øvrige og udbyttet heraf til stor fordel for både ret-

tighedshavere og tjenesteudbydere -- og for samfundet som helhed. Med udgangspunkt i 

analysen i afsnit 2.4.3 og 2.4.4 blev der undersøgt, hvordan en notice and takedown-ordning 

sådan en bedst kan implementeres i national ret med mindst mulig usikkerhed for tjeneste-

udbydere. Dog bør notice and takedown-proceduren ikke ses som førsteprioriteten fremfor 

licensmuligheder, da denne stadig pålægger rettighedshavere et større ansvar ift. at få fjer-

net deres værker fra tjenesterne. 
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Kapitel 5: Konklusion 

I bestræbelserne på at besvare problemstillingens spørgsmål om, hvorledes artikel 17 i di-

rektivet om ophavsret på det digitale indre marked bedst implementeres i national ret ud fra 

et samfundsperspektiv, er der taget udgangspunkt i tre analyser. Indledningsvis blev den 

gældende ret udledt af direktivet om ophavsret på det digitale indre marked i den juridiske 

analyse, derefter estimeredes de økonomiske virkninger af de forskellige muligheder for at 

implementere bestemmelserne fra artikel 17, og til slut blev resultaterne fra de to første ana-

lyser sammenfattet i en retspolitisk analyse -- den integrerede analyse; heri fremkommer 

vurderingen af, hvordan artikel 17s bestemmelser mest effektivt kan implementeres. 

Den juridiske analyse gennemgår en række forskellige muligheder for implementering af arti-

kel 17, i første omgang licensaftaler, idet bestemmelserne i artikel 17 fastslår, at udbydere af 

onlineindholdsdelingstjenester først skal forsøge at indhente rettighedshavernes tilladelse til 

brug på deres platforme. Efterfølgende undersøgtes automatiserede filtre,  idet artikel 17 stil-

ler et krav om, at tjenesteudbydere bør gøre deres bedste for at sikre, at ophavsretligt be-

skyttede værker ikke er tilgængelige på tjenesternes platforme. Der blev i den forbindelse 

også fastslået, at medlemsstaterne ikke vil kunne kræve filtrering af tjenesteudbyderne. 

Sidst blev muligheden for indførelse af notice and takedown-procedurer undersøgt. Artikel 

17s krav om, at udbydere skal fjerne ophavsretligt beskyttede ikke-licenserede værker efter 

modtagelse af begrundet meddelelse fra en rettighedshaver, er tæt på den nuværende rets-

tilstand, der er temmelig uklar, og det vurderes derfor, at tjenesteudbyderne gennem indfø-

relse af notice and takedown-procedurer på deres platforme kan reducere en del af den 

usikkerhed som følger heraf. Medlemsstaterne kan desuden vælge at indføre deres egne 

vejledninger eller krav om, hvordan disse procedurer bør struktureres, eventuelt baseret på 

den model, den amerikanske DMCA indførte, der har haft stor succes.  

 

Den økonomiske analyse udgøres i det væsentligste af en cost-benefit analyse af de mulig-

heder, der blev identificeret og gennemgået i den juridiske analyse, for at estimere de øko-

nomiske virkninger af dem. Antagelserne i analysen er baseret på de gennemgåede teorier 

og koncepter, der relaterer til digital økonomi, platformsmodellen og eWOM, som alle til en 

vis grad bygger på network-effekten. -- Der blev konkluderet, at indgåelse af licensaftaler er 

den mest attraktive implementeringsmetode, idet metodens fordele langt overstiger omkost-

ningerne, og det er denne mulighed, der i sidste ende sikrer den størst mulige mængde op-

havsretligt beskyttet materiale på tjenesternes platforme. Yderligere konkluderes det, at au-

tomatisk filtrering af indhold kun i begrænset omfang er anvendeligt, idet det er særdeles 
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omkostningstungt, og derfor primært en mulighed for de helt store udbydere; de automatise-

rede filtres fordele opvejer ikke ulemperne. Til slut konkluderedes det, at notice and take-

down-ordninger er et særdeles anvendeligt værktøj i bestræbelserne på at hjælpe rettig-

hedshavere, hvis ophavsretligt beskyttede materiale ikke er omfattet af indgåede licensafta-

ler. Ordningerne har desuden den fordel, at de ikke er lige så  omkostningstunge som de øv-

rige muligheder. Fordelene ved notice and takedown-ordninger vurderes dog ikke at over-

stige fordelene ved indgåelse af licensaftaler. 

 

Resultaterne fra de økonomiske og juridiske analyser blev derefter sammenfattet i den inte-

grerede analyse -- den retspolitiske analyse -- for at nå frem til den endelige vurdering af, 

hvilken mulighed for implementering af artikel 17, der er mest effektiv ud fra en Kaldor-Hicks 

betragtning. Der blev konkluderet, at man bør gå efter at implementere reglerne gennem ind-

gåelse af licensaftaler, men da de ikke altid vil være mulige, bør tjenesterne i samme forbin-

delse indføre notice and takedown-procedurer til hjælp for de rettighedshavere, hvis værker 

ikke er omfattet af licensaftaler. Automatisk filtrering af indhold er, grundet de store omkost-

ninger og risiko for begrænsning af ytrings- og informationsfriheden, uproportionalt og bør 

derfor kun benyttes i de situationer, hvor fordelene overstiger ulemperne - eksempelvis You-

Tube og deres Content ID. 

Medlemsstaterne kan facilitere processerne ved implementering i national ret gennem  ek-

sempelvis at udstede vejledninger, støtte indgåelse af overenskomster eller ordninger til li-

censaftaler. De kan også bidrage gennem at formulere konkrete krav til formalia omkring no-

tice and takedown-procedurer for at reducere usikkerheden, eventuelt ved at basere kravene 

til proceduren på den amerikanske DMCA-model. Specifikt i relation til notice and takedown-

procedurer bør der overvejes et mere EU-konformt regelsæt, eksempelvis gennem vejled-

ningen nævnt i artikel 17, stk. 10. 
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