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National behandling og gensidighed 
i EU-ophavsretten*
Internationale tilknytningskriterier og reservationer  
efter RAAP afgørelsen

Af adj. professor Jørgen Blomqvist** og 
professor Morten Rosenmeier***

1. Indledning
Romkonventionen til beskyttelse af udøvende kunstnere, fonogramproducen-
ter og radio- og TV-foretagender fra 1961 er et komplekst og delikat lov-
givningsarbejde, men man efterlades ofte med det indtryk, at dets nærmere 
detaljer ikke altid er korrekt forstået. Kompleksiteten skyldes flere ting. Kon-
ventionen blev forberedt over en længere årrække, begyndende med et af de 
ønsker (vœux), som blev udtrykt ved Bernerkonventionens revisionskonference 
i 1928,1 og afsluttende med diplomatkonferencen i Rom i 1961, som vedtog 
konventionen. Undervejs blev arbejdet bredt ud fra kun at dække de udøvende 
kunstneres rettigheder, som alene var sigtet i 1928, til også at omfatte fono-
gramproducenternes og radio- og TV-foretagendernes rettigheder. Angående 
de førstnævnte må det erindres, at da konventionen blev vedtaget, nød de i 
mange lande beskyttelse under den egentlig ophavsret, således som det stadig 
er tilfældet i mange common law-lande. Dengang beskyttede en række lande, 
herunder både Danmark og det daværende Vesttyskland, producenterne under 
ophavsretten med deraf følgende enerettigheder til offentlig fremførelse og 
radiospredning, som blev kollektivt forvaltet af – eller i nært samarbejde med 
– musikautorernes forvaltningsselskaber. Det giver sig selv, at de velerhvervede 
rettigheder på området ikke lettede forhandlingerne om nye internationale 

* Artiklen er peer-reviewed. Den udbygger forfatternes artikel International Protection of Per-
formers in the EU – Points of Attachment and National Treatment vs. Material Reciprocity After the 
RAAP-Decision by the CJEU, trykt i RIDA vol 269/07-2021, 33–71 (engelsk) og 35–77 (fransk) 
og her delvis gengivet med tilladelse fra RIDA.
** Adjungeret professor i international ophavsret Center for Informations- og Innovationsret, 
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.
*** Professor i ophavsret Center for Informations- og Innovationsret, Det Juridiske Fakultet, 
Københavns Universitet. Ved siden af universitetsarbejdet udfører jeg praktisk ophavsretsar-
bejde, bl.a. som medlem af bestyrelsen for forskellige ophavsretlige forvaltningsorganisationer, 
for hvem de spørgsmål, der drøftes i artiklen, er relevante, herunder Gramex og VISDA. Se 
nærmere mit CV på www.jura.ku.dk/mortenrosenmeier.
1 Actes de la conférence réunie à Rome du 7 mai au 2 juin 1928, 1929, Bureau de l’Union internati-
onale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, Schweiz, Vœu V, 350.
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150 Jørgen Blomqvist og Morten Rosenmeier

rettigheder, som flyttede producenternes beskyttelse fra ophavsretten til et nyt 
uprøvet system af nærtstående rettigheder.2

2. Tilknytningskriterier og materiel gensidighed 
i Romkonventionen og WPPT
Nogle af Romkonventionens finurligheder ligger i tilknytningskriterierne, 
dvs. de forskellige faktorer som bestemmer, hvorvidt en optagelse er omfattet 
af konventionsbeskyttelsen. Sådanne kriterier gælder også for beskyttelsen af 
litterære og kunstneriske værker under Bernerkonventionen, hvor de først og 
fremmest er knyttet til det skabende ophavs statsborgerskab eller sædvanlige 
opholdssted samt stedet for værkets første udgivelse.3 Romkonventionen gen-
tog ikke disse kriterier uden modifikationer. For det første blev den udøvende 
kunstners statsborgerskab forkastet som kriterium og erstattet af det land, i 
hvilket fremførelsen fandt sted.4 For det andet tilføjede man nogle yderli-
gere tilknytningskriterier, nemlig beskyttelsesstatus for det fonogram, hvorpå 
fremførelsen var optaget,5 og for den radio- eller fjernsynsudsendelse, hvori 
den blev direkte transmitteret.6

Denne lidt indviklede regulering tilstræbte flere ting. Ikke mindst fandt 
man en løsning på det såkaldte ensembleproblem. Allerede dengang var den 
udøvende kunst internationaliseret, men elektronisk databehandling var i sin 
spæde barndom. Når adskillige udøvende kunstnere af forskellig nationalitet 
deltog i en indspilning, ville det administrativt være en udfordring at håndtere, 
at nogle af dem ville være beskyttet, mens andre ikke var det. Den kollektive 
rettighedsforvaltning blev dengang typisk udført manuelt med optegnelser af 
rettighedshavere og indspilninger på kartotekskort. Desuden blev indspilnin-
ger normalt lavet på samme tid og sted med alle de udøvende samlet, eller i 
hvert fald i samme studie, så med de vedtagne regler ville alle de udøvende på 
en indspilning enten være omfattet af konventionsbeskyttelsen eller uden for 
dens rækkevidde. Endvidere opnåede man en ordning, ”hvorefter udøvende 
kunstnere optaget på et fonogram er beskyttet, når fonogramproducenten er 
beskyttet, og hvorunder radio- og fjernsynsudsendte fremførelser (bortset fra 
dem, der er optaget på fonogram) er beskyttet, når den udsendende organisa-
tion, som transmitterer dem, er beskyttet.”7 I praksis vil et fonogram eller en 
radio- eller fjernsynsudsendelse derfor enten være beskyttet eller falde uden 

2 Gillian Davies: The 50th anniversary of the Rome Convention for the protection of performers, pro-
ducers of phonograms and broadcasting organizations: reflections on the background and importance of the 
Convention, 2 QMJIP (2012) 209ff.
3 For flere detaljer se Jørgen Blomqvist, Primer on International Copyright and Related Rights, 
2014, Edward Elgar, United Kingdom, 31ff, og Peter Schønning og Jørgen Blomqvist, Interna-
tional Ophavsret, Jurist- og Økonomforbundets forlag 2011, 103ff.
4 Artikel 4(a).
5 Artikel 4(b).
6 Artikel 4(c).
7 General Rapporteur Abraham L. Kaminstein i Records of the Diplomatic Conference on the Inter-
national Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, Rome, 10 to 
26 October 1961, 1968, ILO, UNESCO, BIRPI, 41 (vores oversættelse).
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for konventionens rækkevidde, og det vil gælde på samme måde for alle invol-
verede, hvad enten de er udøvende kunstnere, producenter eller radio- eller 
fjernsynsforetagender.

Tilknytningskriterierne for fonogramproducenter blev tilrettelagt efter et 
tostrenget system. Dels gentog man de udøvende kunstneres kriterium ved-
rørende stedet for, hvor lydfæstningen fandt sted.8 Det gav mening, idet det 
sikrede den ensartede beskyttelse af udøvende kunstnere og producenter, som 
ovenfor nævnt. To yderligere kriterier blev imidlertid tilføjet, som mindede 
om dem, der traditionelt anvendes ved den egentlige ophavsret, nemlig pro-
ducentens nationalitet9 og udgivelseslandet.10, 11 Ligesom inden for den egent-
lige ophavsret tæller udgivelse inden for 30 dage fra den første udgivelse som 
samtidig udgivelse.12 Denne flerhed af tilknytningskriterier skyldtes uenighed 
på diplomatkonferencen. Flere af de forhandlende regeringer havde for nyligt 
gennemført national lovgivning, og de var ikke opsatte på at ændre den for at 
rette ind efter internationale krav.13 Udfaldet blev et kompromis, hvor alle de 
ønskede momenter blev taget i brug, men staterne fik lov til at fravælge enten 
udgivelses- eller optagelseskriteriet ved at notificere FN’s generalsekretær.14 
Desuden tilføjede man en overgangsregel til gunst for visse lande, som allerede 
havde lovgivet alene på basis af indspilningskriteriet.15

Denne kompleksitet blev endnu mere udtalt, da man kom til konventio-
nens artikel 12, som giver udøvende kunstnere og fonogramproducenter ret til 
et rimeligt vederlag, når erhvervsmæssigt udgivne fonogrammer eller kopier 
heraf anvendes til radio- eller fjernsynsudsendelse eller overføres til almenhe-
den. Denne bestemmelse var meget kontroversiel, og spørgsmålet havde fun-
det forskellige løsninger i de lande, som havde lovgivet om de nærtstående ret-
tigheder. De modstridende synspunkter førte til en vifte af forskellige mulige 
forbehold i artikel 16(1)(a).

Lande kunne vælge slet ikke at yde beskyttelsen16 eller kun at lade den gælde 
i forhold til bestemte benyttelser,17 hvilket typisk kunne være for radio- og 
fjernsynsbrug, men ikke for anden overføring til almenheden såsom afspilning 
af fonogrammer i restauranter, barer og lignende (diskoteker var en senere 
opfindelse).

Desuden blev en yderligere modifikation af tilknytningskriterierne tilladt, 
nemlig et forbehold om at artikel 12 ikke skulle finde anvendelse på fonogram-

8 Artikel 5(1)(b).
9 Artikel 5(1)(a).
10 Artikel 5(1)(b).
11 De yderligere kriterier for radio- og fjernsynsforetagender er mindre relevante i denne sam-
menhæng og drøftes derfor ikke her, men berøres kort nedenfor i afsnit 6 i sammenhæng med 
RAAP-afgørelsens betydning.
12 Artikel 5(2).
13 Kaminstein, a.st. 42.
14 Artikel 5(3). Det var ikke WIPO’s – eller som organisationen hed dengang BIRPI’s – gene-
raldirektør, fordi UNESCO og ILO administrerede konventionen sammen med BIRPI.
15 Artikel 17.
16 Artikel 16(1)(a)(i).
17 Artikel 16(1)(a)(ii).
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producenter, som ikke var hjemmehørende i en anden kontraherende stat.18 
Rent praktisk betød det, at producenter fra ikke-konventionslande i forhold til 
denne ret ikke alene kunne støtte sig på optagelseslandet eller udgivelseslandet 
som tilknytningskriterium. Den praktiske virkning af denne regel var – og 
er – vigtig, ikke mindst fordi den omhandler løbende betalinger af poten-
tielt betydelige beløb. Allerede ved Romkonventionens vedtagelse i 1961 var 
musikindustrien internationalt orienteret, og indspilninger med fremstående 
kunstnere blev ofte udgivet i adskillige lande inden for kort tid.

I forhold til producenter fra andre konventionslande tillader konventionen, 
at retten til rimeligt vederlag betinges af materiel gensidighed.19 Ellers kunne 
producenter fra lande, som ikke ydede denne beskyttelse, eller fra lande uden 
for konventionen nemt opnå beskyttelse ”ad bagdøren” ved samtidigt at udgive 
fonogrammer med internationalt potentiale i konventionslande, som ydede 
beskyttelsen.

Disse overvejelser viste sig at være højst relevante. Delegationen fra USA var 
meget aktiv under diplomatkonferencen i 1961, men i den sidste ende valgte 
landet ikke at ratificere Romkonventionen. Hvert år produceres der et meget 
stort antal fonogrammer i USA, og en stor del heraf har bred international 
interesse og benyttes derfor også i konventionslandene. Derfor har et betyde-
ligt antal lande – om end ikke alle – valgt at tage sådanne forbehold vedrø-
rende den internationale rækkevidde af retten til rimeligt vederlag.

Vedtagelsen af the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 
i 1996 ændrede ikke væsentligt i denne internationale retstilstand. Tilknyt-
ningskriterierne i Romkonventionens artikler 4 og 5 finder tilsvarende anven-
delse på beskyttelsen under WPPT,20 og selv om ordlyden er forenklet, vide-
refører WPPT artikel 15(3) alle de mulige forbehold og udvider dem ligefrem 
ved at tillade staterne at erklære, at de vil begrænse anvendelsen af retten til 
rimeligt vederlag ”på en anden måde”. I praksis er der imidlertid den væsent-
lige forskel, at USA har ratificeret WPPT. I den forbindelse tog landet for-
behold med henvisning til sin nationale lovgivning, hvilket reelt betyder, at 
vederlagsretten kun er indført for så vidt angår digitale udsendelser. Traditio-
nelle analoge radio- og fjernsynsudsendelser og afspilning af fonogrammer på 
offentlige steder er ikke omfattet. Under den materielle gensidighed, som også 
efter WPPT gælder for disse rettigheder,21 betyder det, at andre lande, der yder 
en bredere ret til rimeligt vederlag, i henhold til WPPT kun er forpligtet til 
at yde rettigheder for fonogrammer fra USA for så vidt angår digital radio- og 
fjernsynsudsendelse.

18 Artikel 16(1)(a)(iii). Konventionen bruger betegnelsen ”national of another Contracting 
State”. Nationalitetsbegrebet drøftes nærmere nedenfor under pkt. 4 a.
19 Artikel 16(1)(a)(iv).
20 WPPT artikel 3(1) og (2).
21 WPPT artikel 4(2).
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3. Gennemførelsen af de internationale regler i national ret
Gennemførelsen af disse tilknytningskriterier i national lovgivning følger for-
skellige mønstre, afhængigt af nationale traditioner. Lande, som følger det 
såkaldt monistiske system, hvorefter internationale traktater er direkte anven-
delige i national ret, så snart de er ratificeret af landet, har oftest ikke behov 
for detaljerede regler. Når de pågældende traktatbestemmelser er gældende i 
national ret, er der, i hvert fald i princippet, ikke behov for at gentage dem 
i den nationale lovgivning. I lande, som følger det dualistiske system, såsom 
UK, Irland og de nordiske lande, er forholdene anderledes, fordi det forfat-
ningsmæssige system i disse lande typisk kræver, at internationale forpligtelser 
for at finde anvendelse må inkorporeres i den nationale ret.

Lovgivningsteknisk indebærer dette, at i de sidstnævnte lande er der behov 
for to forskellige sæt bestemmelser. Det ene sæt, som typisk også findes i lande 
med et monistisk system, fastlægger anvendelsesområdet for den nationale lov. 
Dette er et rent nationalt anliggende, som ikke berøres af konventionerne. 
Hvert enkelt land står frit med hensyn til at fastlægge beskyttelsen af dets egne 
værker, fremførelser og fonogrammer, og det kan også frit beslutte, hvilke af 
disse frembringelser det vil anse for at være af national oprindelse. Sådanne 
bestemmelser findes således i den danske ophavsretslovs §§ 85–87. Et andet sæt 
bestemmelser yder beskyttelse for udenlandske frembringelser i overensstem-
melse med landets internationale forpligtelser, såsom fx den danske ophavs-
retslovs § 88. Ofte gøres dette i en kortfattet bestemmelse i hovedloven, der 
bemyndiger regeringen til at udstede administrative forskrifter, som indeholder 
de nærmere detaljer. Disse sidstnævnte bestemmelser skal som minimum gen-
nemføre konventionernes tilknytningskriterier, men folkeretligt står landene 
frit med hensyn til at yde en mere omfattende beskyttelse, såsom fx Tyskland, 
hvor visse rettigheder ydes til alle udøvende kunstnere, uanset om de opfylder 
tilknytningskriterierne.22 I almindelighed er begge disse sæt bestemmelser dog 
bygget over konventionernes tilknytningskriterier. Derved opnår man selvsagt 
fordelen ved ikke yderligere at komplicere nogle regler, som allerede er ret 
indviklede.

Gennemførelsen af Romkonventionens og WPPT’s tilknytningskriterier 
i irsk ret var imidlertid ikke fyldestgørende. Lovgivningen gav regeringen 
mandat til administrativt at udpege de lande (qualifying countries) ”i forhold til 
[hvilke] regeringen finder det godtgjort, at der i den pågældende lovgivning 
er fastsat eller vil blive fastsat bestemmelser, som yder passende beskyttelse 
for irske fremførelser.”23 Regeringen udstedte imidlertid ikke nogen regler af 
denne art. Irland synes således ikke at have opfyldt sine forpligtelser under 
Romkonventionens artikel 26(1) og WPPT’s artikel 23(1), som begge kræver, 
at de respektive traktatbestemmelser gennemføres i national ret i overensstem-
melse med landets forfatningsmæssige system.

22 Den tyske Urheberrechtsgesetz af 9 September 1965, som senere ændret, § 125(6).
23 The Copyright and Related Rights Act 2000, section 289(1) (EU-Domstolens oversæt-
telse).
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Hvad angår anvendelsesområdet for den nationale lovgivning fulgte Irland 
heller ikke de internationale normers mønster. Udøvende kunstnere nyder 
beskyttelse for deres fremførelser, hvis disse er ”kvalificerende”, og dette 
afhænger af enten den udøvendes statsborgerskab eller af det land, hvori frem-
førelsen fandt sted.24 Da der ikke her er nogen definition på begrebet ”stats-
borgerskab”, må det forstås på den sædvanlige måde som den folkeretlige til-
knytning, en person opnår til en given stat ved fødslen eller ved senere natura-
lisation. Ved således at yde beskyttelse på grundlag af den udøvende kunstners 
statsborgerskab ydede Irland en mere vidtgående beskyttelse end den, som 
ville modsvare de internationale normer. For så vidt angår fonogramproducen-
terne ydede Irland blandt andet beskyttelse på grundlag af udgivelseskriteri-
et.25 Denne regulering af den irske lovs anvendelsesområde betød, at udøvende 
kunstnere, som hverken kvalificeredes på grundlag af deres statsborgerskab 
eller fremførelsesstedet, ikke nød beskyttelse, hvorimod producenterne af de 
fonogrammer, hvorpå fremførelserne var optaget, kunne kvalificeres på grund-
lag af udgivelseskriteriet. Herved modsvarede lovens anvendelsesområde ikke 
Romkonventionens og WPPT’s tilknytningskriterier, da det ikke genspejlede 
tilknytningsmomentet i konventionens artikel 4(b), som beskytter udøvende 
kunstnere, hvis deres fremførelse er optaget på et beskyttet fonogram. Den 
tilsigtede virkning, at på et givet fonogram vil alle udøvende såvel som produ-
centen alle være enten beskyttede eller ubeskyttede, blev således ikke opnået 
for så vidt angår den nationale lovgivnings anvendelsesområde.

I henseende til håndteringen af disse bestemmelser blev der gennemført 
en praksis i PPI (fonogramproducenternes kollektive forvaltningsorganisa-
tion) hvorefter vederlaget for fonogrammer, hvor producenten, men ikke de 
udøvende, var kvalificeret, i sin helhed blev betalt til producenten.

Da Irland tiltrådte Romkonventionen, tog landet forbehold vedrørende 
artikel 5(1)(b) om indspilningslandet som tilknytningsmoment for fonogram-
producenterne.26 I lighed med tilknytningskriterierne blev dette forbehold 
imidlertid ikke gennemført i den irske lovgivning. Romkonventionen mulig-
gør ikke tilslutning af mellemfolkelige organisationer, så EU er ikke bundet 
af konventionen.27 Forholdene er imidlertid anderledes ved WPPT, og EU og 
medlemsstaterne tilsluttede sig traktaten uden at tage nogen forbehold.28

EU gennemførte retten til rimeligt vederlag ved hjælp af artikel 8(2) i direk-
tivet om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbe-
slægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret.29 Bestemmel-
sen har følgende ordlyd:

24 Idem section 288.
25 Idem section 184.
26 Copyright 1979, 218.
27 Romkonventionens artikel 24.
28 https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=20 (tilgået 21. sept-
em ber 2021).
29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december 2006 om udlej-
nings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse 
med intellektuel ejendomsret (kodificeret udgave).
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Medlemsstaterne tillægger udøvende kunstnere og fonogramfremstillere ret til 
vederlag, som deles mellem dem, således at brugeren betaler et rimeligt, samlet 
vederlag, hvis et fonogram, der er udgivet i kommercielt øjemed, eller en repro-
duktion af et sådant fonogram, anvendes til udsendelse ved hjælp af radiobølger 
eller til kommunikation til offentligheden. Medlemsstaterne kan, hvis der ikke 
er enighed mellem de udøvende kunstnere og fonogramfremstillerne, fastlægge 
betingelserne for et sådant vederlags fordeling mellem dem.

Som det fremgår af ordlyden, forudser bestemmelsen ikke noget tilfælde, hvor 
kun en af parterne ville være berettiget til vederlag. Den berører heller ikke 
de internationale sider af bestemmelsen, herunder spørgsmålene om national 
behandling, forbehold eller materiel gensidighed, som stilles af de forskellige 
bestemmelser i Romkonventionen og videreføres i WPPT artikel 3. Der hen-
vises blot til ”udøvende kunstnere og fonogramfremstillere”, idet den danske 
oversættelse har bortkastet visse nuancer fra den engelske tekst, hvori det hed-
der ”the relevant performers and phonogram producers” (vores udhævelse).

USA har som nævnt ikke tilsluttet sig Romkonventionen, men tog det 
ovenfor nævnte forbehold, da landet ratificerede WPPT. Som følge heraf gæl-
der der efter WPPT artikel 4(2) materiel gensidighed på den måde, at andre 
WPPT-lande hverken er forpligtet til at yde national behandling for USA’s 
fonogrammer for så vidt angår analog radio- og fjernsynsudsendelse eller for 
andre former for overføring til almenheden. Herved bemærkes for en ordens 
skyld, at sidstnævnte ikke omfatter interaktive transmissioner såsom tilgænge-
liggørelse på internettet, som er omfattet af enerettigheder efter andre bestem-
melser i WPPT.

4. EU-Domstolens afgørelse i sagen C-265/19 (RAAP)
Nogle af disse spørgsmål kom op i EU-Domstolens afgørelse af 8. september 
2020.30 Sagens hovedparter var RAAP Ltd., som er en kollektiv forvaltnings-
organisation for udøvende kunstnere, og PPI, som er den irske forvaltnings-
organisation for fonogramproducenternes rettigheder til rimeligt vederlag. 
PPI opkræver vederlaget fra brugerne og videresender de udøvendes andel til 
RAAP. Sagens genstand var rettighederne for de udøvende kunstnere, som 
hverken er statsborgere eller bosiddende i EØS-lande. RAAP hævdede, at 
uanset de udøvendes statsborgerskab eller bopælsland er de berettiget til en 
andel af det udbetalte vederlag for radio- og fjernsynsudsendelse og overføring 
til almenheden af erhvervsmæssigt udgivne fonogrammer, således som det føl-
ger af artikel 8(2) i udlejnings- og udlånsdirektivet.

PPI mente, at gensidighedsreglerne i den irske ophavsretslov var forene-
lige med direktivet og de internationale aftaler, som direktivet henviser til. 
Hvis disse regler ikke blev fulgt, ville det medføre betydelige betalinger til 
udøvende kunstnere fra USA.

30 Sag C-265/19, Recorded Artists Actors Performers Ltd v Phonographic Performance (Ire-
land) Ltd, Minister for Jobs, Enterprise and Innovation, Irland, og Attorney General.
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Den irske High Court stillede fire spørgsmål til præjudiciel afgørelse af 
Domstolen. Det første vedrørte, hvordan artikel 8(2) i direktivet rettelig skal 
fortolkes i lyset af de internationale bestemmelser. Skal de internationale afta-
lers begreber inddrages i fortolkningen, selv om de ikke er anvendt i direk-
tivet, og hvordan forholder artikel 8(2) sig til kravet om national behandling 
i WPPT artikel 4? Det andet drejede sig om, hvorvidt medlemsstaterne har 
frihed til selv at fastsætte tilknytningskriterierne vedrørende artikel 8(2) og 
herunder navnlig begrænse adgangen til en andel af det rimelige vederlag. For 
det tredje stillede retten en række spørgsmål, om medlemsstaterne har frihed 
til at imødegå andre WPPT-landes reservationer vedrørende artikel 15(3) med 
regler om materiel gensidighed. Sluttelig spurgte retten, om det under nogen 
omstændigheder er tilladeligt at begrænse vederlagsretten til kun at omfatte 
producenterne, således at de udøvende kunstnere ikke nyder godt heraf.

4 a. Første og andet spørgsmål: Medlemsstaternes frihed 
til at gennemføre tilknytningskriterierne
Domstolen drøftede i sin afgørelse de første to spørgsmål sammen ved at 
undersøge, om det står frit for et EU-land at udelukke udøvende kunstnere 
fra en andel af det rimelige vederlag, når de ikke opfylder tilknytningskriteri-
erne til EEA i form af nationalitet, domicil eller stedet, hvor optagelsen fandt 
sted.31 Den lagde ud med at minde om, at begreber i EU-retten, hvor det ikke 
udtrykkeligt er overladt til medlemsstaterne at træffe bestemmelse om deres 
betydning eller rækkevidde, normalt skal gives en selvstændig og ensartet for-
tolkning i hele Unionen, og at fortolkningen skal ske under hensyntagen til 
bestemmelsernes ordlyd, de sammenhænge, hvori de indgår, og formålet med 
den lovgivning, som de udgør en del af.32 Det tilkommer ikke medlemssta-
terne at definere sådanne begreber.33 Domstolen tilføjede, at det samme gæl-
der for udtrykket ”udøvende kunstnere” i direktivets artikel 8(2), der ikke 
udtrykkeligt indeholder en henvisning, som overlader definitionen heraf til 
national ret.34 Den sammenhæng, bestemmelsen indgår i, og direktivets formål 
er imidlertid klart at sikre, at udøvende kunstnere vedvarende kan hellige sig 
deres kunstneriske virksomhed ved at fastsætte en harmoniseret retlig beskyt-
telse ”under overholdelse af internationale konventioner […]”,35 og derfor skal 
de begreber, der fremgår af direktivet, fortolkes på samme måde som de tilsva-
rende begreber, der er indeholdt i konventionerne, herunder især WPPT, som 
Unionen og alle dens medlemsstater er kontraherende parter i.36 Begreberne 
”udøvende kunstner” og ”fonogram” defineres i WPPT, og direktivets artikel 
8(2) tillægger disse personer en ret af kompenserende art, der udløses, når der 
foretages visse former for brug af deres fonogrammer udgivet i kommercielt 

31 C-265/19 præmisser 45–75.
32 Idem præmis 46.
33 Idem præmis 47.
34 Idem præmis 48f.
35 Udlejningsdirektivets betragtning 7.
36 C-265/19 præmisser 50–52.
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øjemed, og det heraf flydende vederlag skal deles mellem den udøvende kunst-
ner og fonogramfremstilleren. Det følger af disse bestemmelser, at lovgiv-
ningen i hver enkelt medlemsstat skal indeholde sådanne rettigheder, og selv 
om der er mulighed for nationalt at fastlægge betingelserne for fordelingen af 
vederlaget mellem parterne, er forpligtelsen til at sikre vederlaget og at træffe 
bestemmelse om fordelingen klar og ubetinget.37

Territorialt er vederlagsretten begrænset til brug, som finder sted på med-
lemsstaternes territorier, men direktivet indeholder ingen bestemmelser om 
tilknytningsmomenter for de udøvende kunstnere eller fonogramproducen-
terne. Her gør den sammenhæng, som direktivets artikel 8(2) indgår i og de 
formål, som forfølges med direktivet tillige med den forrang, som internati-
onale aftaler indgået af Unionen har for de øvrige kategorier af afledte rets-
akter,38 WPPT til en integrerende del af Unionens retsorden. Principielt for-
pligter den Unionen og dens medlemsstater til at tillægge såvel de udøvende 
kunstnere og fonogramfremstillere, der er statsborgere i EU-medlemsstater, 
som dem, der er statsborgere i andre kontraherende parter i WPPT, ret til et 
samlet rimeligt vederlag.39 Unionen ratificerede WPPT på et tidspunkt, hvor 
artikel 8(2) allerede var i kraft, og uden i den forbindelse at ændre denne regel. 
WPPT’s artikel 4(1) kræver national behandling, hvilket skal forstås i over-
ensstemmelse med Romkonventionens tilknytningskriterier, som omhandlet 
i WPPT’s artikel 3(2). Derfor er disse kriterier relevante med henblik på fast-
læggelsen af rækkevidden af WPPT’s artikel 15.40

Retten udtaler herefter (præmis 67):

Det skal i denne henseende bemærkes, at det af Romkonventionens artikel 4 frem-
går, at enhver udøvende kunstner, der er statsborger i en stat, som er kontraherende 
part i denne konvention, skal ydes den nationale behandling, som de andre kon-
traherende stater giver deres egne statsborgere, bl.a. når fremførelsen er optaget på 
et fonogram, som er beskyttet ifølge den nævnte konventions artikel 5. Som det 
fremgår af stk. 1, litra a), i denne artikel 5, er dette bl.a. tilfældet, når fremstilleren 
af fonogrammet er statsborger i en anden stat, der er kontraherende part i Romkon-
ventionen, end den, på hvis område fonogrammet bruges.

Her vanskeliggøres forståelsen af budskabet af, at retten begrebsmæssigt scorer 
hattrick ved i et og samme afsnit at bruge den samme term med tre forskel-
lige betydninger. For det første henviser den til tilknytningskriterierne for 
udøvende kunstnere efter Romkonventionens artikel 4, men den gør det ved 
at bruge begrebet statsborger (engelsk ”national”, fransk ”ressortissant”), uan-
set at dette begreb ikke anvendes i bestemmelsen. Hvis begrebet forstås på den 

37 Idem præmisser 53–57.
38 TEUF artikel 216(2).
39 C-265/19 præmisser 58–62.
40 Idem præmisser 63–66.
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normale måde i international ret, altså som landet hvor en person har indføds-
ret, ville udsagnet være klart forkert.41 

Tilsyneladende benytter retten her terminologien i WPPT’s artikel 3(2), 
hvorefter ”statsborger” skal forstås som en henvisning til dem, der er kvali-
ficeret efter Romkonventionens tilknytningskriterier. For det andet henviser 
Domstolen til den nationale behandling, som en stat yder sine ”egne stats-
borgere”. Her må begrebet forstås som en henvisning til Romkonventionens 
artikel 2(1), som fastlægger den personkreds, hvis behandling definerer, hvori 
den nationale behandling består. Her er kriteriet som udgangspunkt indføds-
ret, men det er yderligere indskrænket, da det kun omfatter de personer, hvis 
fremførelser finder sted, udsendes i radio eller fjernsyn eller først optages på 
den kontraherende parts territorium.42 For det tredje menes der tilsyneladende 
i henvisningen til Romkonventionens artikel 5(1)(a) kun personer med ind-
fødsret samt, formentlig, hjemsted for producenter, som er etableret i selskabs-
form, da dette tydeligvis er tilfældet i bestemmelsen, der henvises til.

Hvis udsagnet læses med denne forståelse, forekommer det ukontroversielt, 
nemlig at under Romkonventionen skal der ydes national behandling til de 
udøvende kunstnere, som er omfattet af konventionens tilknytningskriterier. 
Herved refererer Domstolen specifikt til det tilknytningskriterium, som ikke 
er gennemført i irsk ret, nemlig at fremførelsen er optaget på et beskyttet 
fonogram, men den nævner ikke den anden fravigelse fra konventionens til-
knytningskriterier i irsk ret, nemlig sidstnævntes inddragelse af den udøvende 
kunstners statsborgerskab (her formentlig i betydningen indfødsret).43 Dybest 
set konkluderer Domstolen, at ifølge Romkonventionen skal national lov også 
give retten til rimeligt vederlag til udøvende kunstnere, hvis fremførelser er 
optaget på fonogrammer, som kvalificerer til beskyttelsen i overensstemmelse 
med Romkonventionens tilknytningskriterier.44

Domstolen nævner så muligheden for, at kontraherende stater i henhold til 
WPPT’s artikel 15(3) meddeler forbehold om, at de helt eller delvis ikke vil 
anerkende retten til rimeligt vederlag. Hverken Unionen eller medlemssta-
terne har taget sådanne forbehold, og sidstnævnte er derfor efter Domstolens 
opfattelse ”gensidigt bundet af denne internationale aftales artikel 4, stk. 1, og 
artikel 15, stk. 1.”45 Denne læsning af bestemmelserne leder Domstolen til at 
konkludere, at en medlemsstat ”kan […] ikke uden at tilsidesætte [WPPT] på 
nogen måde gennemføre artikel 8, stk. 2, […] således, at retten til et rimeligt 
vederlag ikke omfatter alle de udøvende kunstnere, der er statsborgere i tred-

41 I det følgende bruger vi begrebet ”indfødsret”, når vi specifikt henviser til den enkelte per-
sons statsborgerskab, altså ikke det udvidede begreb af statsborgerskab, som følger af definitio-
nen i WPPT’s artikel 3(2).
42 Funktionelt modsvarer artikel 2(1) definitionen af “hjemland” i Bernerkonventionens arti-
kel 5(4), et begreb som ikke anvendes i Romkonventionen.
43 C-265/19 præmis 67.
44 Idem præmis 68.
45 Idem præmis 70.
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jelande uden for EØS, dog med undtagelse af dem, der har bopæl eller ophold 
i EØS, eller hvis bidrag til fonogrammet har fundet sted i EØS.”46

Denne konklusion påvirkes ifølge Domstolen ikke af de forbehold efter 
Romkonventionens artikler 5(3) og 17 vedrørende optagelseskriteriet, som 
visse medlemsstater har taget, og som er videreført for så vidt angår WPPT 
gennem supplerende meddelelser af forbehold under WPPT’s artikel 3(3). 
Sådanne forbehold kan udelukkende begrænse de forpligtelser, som en med-
lemsstat har påtaget sig i henhold til konventionen, og ikke skabe forpligtelser 
for staten, og derfor påvirkes de ikke af den bestemmelse i WPPT’s artikel 
1, som fastholder de eventuelle gensidige forpligtelser, som de kontraherende 
parter måtte have over for hinanden i henhold til Romkonventionen. Disse 
forbehold er derfor ikke til hinder for den fortolkning af de berettigede i hen-
hold til direktivets artikel 8(2), som Domstolen nåede frem til.47 Domstolens 
konklusion afkræftes heller ikke af, at WPPT’s artikler 4 og 15 ikke er direkte 
anvendelige i national ret, idet private parter kan støtte sig på disse bestem-
melser, når de over for de nationale domstole anfægter den korrekte nationale 
gennemførelse af direktivet i national lovgivning.48

Alt i alt fører disse overvejelser Domstolen til at besvare de første to spørgs-
mål med, at

artikel 8, stk. 2, i [direktivet] i lyset af WPPT’s artikel 4, stk. 1, og artikel 15, stk. 1, 
skal fortolkes således, at denne bestemmelse er til hinder for, at en medlemsstat i 
forbindelse med gennemførelsen i sin nationale lovgivning af det i denne artikel 8, 
stk. 2, indeholdte udtryk ”udøvende kunstnere”, der henviser til de kunstnere, som 
har ret til en del af det deri omhandlede rimelige, samlede vederlag, ikke lader 
dette udtryk omfatte de kunstnere, der er statsborgere i tredjelande uden for EØS, 
dog med undtagelse af de kunstnere, der har bopæl eller ophold i EØS, og de 
kunstnere, der har bidraget til det fonogram, som er blevet optaget i EØS.49

4 b. Det tredje spørgsmål: Betydningen af forbehold under WPPT’s artikel 15(3)
I sit svar til den irske High Court’s tredje spørgsmål formulerer Domstolen det 
således:

Med det tredje spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om 
WPPT’s artikel 15, stk. 3, og artikel 8, stk. 2, i direktiv 2006/115 skal fortolkes 
således, at de forbehold, der i henhold til denne artikel 15, stk. 3, er blevet meddelt 
af tredjelande, og som har den virkning, at den ret til et enkelt rimeligt vederlag, 
der er fastsat i WPPT’s artikel 15, stk. 1, begrænses inden for disse tredjelandes 
område, i Unionen giver mulighed for, at hver enkelt medlemsstat kan fastsætte 
begrænsninger af den ret, der er fastsat i denne artikel 8, stk. 2, for så vidt angår 
statsborgere i disse tredjelande.50

46 Idem præmis 71.
47 Idem præmis 72.
48 Idem præmis 73f.
49 Idem præmis 75.
50 Idem præmis 76.
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Helt konkret er spørgsmålet således, om USA’s reservationer kunne begrænse 
Irlands forpligtelser på en måde, som skulle tages i betragtning, når man 
undersøger landets gennemførelse af direktivets artikel 8(2).51 Kontraherende 
parters forbehold reducerer, inden for deres anvendelsesområde, de øvrige 
parters forpligtelse til at yde national behandling, således som det fremgår af 
WPPT’s artikel 4(2). Dette skal efter Domstolens opfattelse forstås i lyset af 
de relevante internationale retsregler, som finder anvendelse i forholdet mel-
lem de kontraherende parter, herunder Wienerkonventionen om traktatrettens 
(VCLT) artikel 21(1),52 som i tilfælde af forbehold over for traktater begræn-
ser de gensidige forpligtelser for både den stat, som tager forbeholdet og de 
øvrige kontraherende parter.53 Domstolen udleder heraf, at Unionen og dens 
medlemsstater ikke er forpligtet af de relevante internationale retsregler, som 
finder anvendelse i forholdet mellem de kontraherende parter, til at tillægge 
statsborgere i tredjelande ret til rimeligt vederlag, når disse tredjelande har 
taget forbehold i henhold til artikel 15(1), og det er de heller ikke for så vidt 
angår lande, som ikke har tilsluttet sig WPPT.54 Det har konsekvenser for disse 
landes nationale rettighedshavere, som landene må tage i betragtning, men det 
har også betydning for Unionens udøvende kunstnere og fonogramproducen-
ter. De vil både gå glip af vederlaget i de tredjelande, som har taget forbehold, 
men de vil også konkurrere på ulige fod med udøvende kunstnere og produ-
center fra de pågældende tredjelande for så vidt som de sidstnævnte måtte blive 
tilstået en andel af det rimelige vederlag i Unionen. Derfor er nødvendigheden 
af at sikre lige vilkår på området et mål af almen interesse, som kan begrunde 
en begrænsning af den nærtstående ret, der er fastsat i direktivets artikel 8(2).55

Retten til rimeligt vederlag er imidlertid en nærtstående rettighed, som er 
omfattet af artikel 17(2) i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder (herefter ”Charteret”), og ifølge dets artikel 53(1) skal enhver 
begrænsning i udøvelsen af denne ret være fastlagt i lovgivningen. Det inde-
bærer, at det retsgrundlag, som tillader et indgreb i den nævnte rettighed, selv 
klart og præcist skal definere rækkevidden af begrænsningen af udøvelsen af 
den pågældende rettighed, og et internationalt forbehold er ikke tilstrækkeligt 
klart og præcist med hensyn til at angive indskrænkningen af rettighederne 
til, at det opfylder disse krav.56 Artikel 8(2) i direktivet udgør en harmoniseret 
regel, og så tilkommer det alene EU-lovgiver og ikke de nationale lovgivere 
at fastslå dens internationale rækkevidde, ligesom også forhandlingen af nye 

51 Idem præmis 77.
52 Vienna Convention on the Law of Treaties, vedtaget den 23. maj 1969, ikrafttrådt den 27. 
januar 1980.
53 C-265/19 præmis 79.
54 Se hertil Ole Andreas Rognstad, The RAAP Decision of the CJEU – What Happened to Reci-
procity? i Rosenmeier, Riis, Schovsbo & Udsen (red.), Festskrift til Jørgen Blomqvist, Ex Tuto, 
2021, 532f; Jan Rosén, The Rome Convention, WPPT and a right to remuneration – Details of the 
RAAP case i samme udgivelse, 561ff.
55 C-265/19 præmisser 80–84.
56 Idem præmisser 85–87.
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gensidige forpligtelser over for tredjelande ligger inden for Unionens eksterne 
enekompetence.57

Således besvarede Domstolen det tredje spørgsmål med, at på EU-rettens 
nuværende udviklingstrin medfører tredjelandes forbehold ikke begrænsnin-
ger af rettighederne efter direktivets artikel 8(2) for så vidt angår statsborgere 
i disse tredjelande. EU-lovgiver kan imidlertid indføre sådanne begrænsninger 
under forudsætning af, at de er forenelige med kravene i chartrets artikel 52(1). 
Artikel 8(2) er derfor til hinder for, at en medlemsstat begrænser retten til et 
rimeligt, samlet vederlag for de udøvende kunstnere og fonogramfremstillere, 
der er statsborgere i de nævnte tredjelande.58

4 c. Det fjerde spørgsmål: Kan national ret undlade at dele 
vederlaget mellem udøvende kunstnere og fonogramfremstillere?
Det sidste spørgsmål, som Domstolen besvarede, vedrører fordelingen af det 
rimelige vederlag mellem de udøvende kunstnere og fonogramproducenterne. 
Skal Udlejningsdirektivets artikel 8(2), fortolkes sådan, at det udelukker, at 
vederlaget kun bliver betalt til producenterne, således at det ikke deles mel-
lem producenter og udøvende? Domstolen så ingen mulighed for at udelukke 
deling i bestemmelsens ordlyd, som udtrykkeligt nævner begge grupper. Det 
er et væsentligt kendetegn ved vederlaget, at det skal ”deles” mellem dem, og 
selvom bestemmelsen giver national ret i medlemsstaterne mulighed for at fast-
sætte betingelserne for denne fordeling, tillader bestemmelsen ikke, at en med-
lemsstat udelukker, at vederlaget deles med bestemte kategorier af udøvende 
kunstnere. Dette ville også undergrave direktivets formål, som er at sikre, at 
autorer og udøvende kunstnere vedvarende kan hellige sig deres skabende og 
kunstneriske virksomhed ved at fastsætte en harmoniseret retlig beskyttelse, 
der sikrer disses mulighed for at modtage et rimeligt vederlag og for at dække 
deres investeringer. Derfor, fastslog domstolen, er direktivets artikel 8(2) til 
hinder for, at retten til et rimeligt samlet vederlag begrænses således, at alene 
fonogramfremstilleren modtager det, uden at det deles med den bidragende 
udøvende kunstner.59

5. Drøftelse af afgørelsen
Domstolen beskæftiger sig i afgørelsen med den internationale rækkevidde af 
medlemsstaternes beskyttelse, men den undlader i den forbindelse at sondre 
mellem de to relevante sæt regler, som er gennemgået ovenfor i afsnit 3. Svaret 
på de første to spørgsmål forholder sig til den irske lovgivning, som fastsætter 
området for direkte anvendelse af denne lov, hvorimod overvejelserne ved-
rørende det tredje spørgsmål om forbeholdene forholder sig til beskyttelsen i 
kraft af de internationale traktater, herunder især WPPT. Derved ser Domsto-

57 Idem præmisser 88–90.
58 Idem præmis 91.
59 Idem præmisser 92–96.
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len ikke ud til at have taget forskellene mellem disse to internationale aspekter 
af national ret i betragtning.

Hvad angår anvendelsen af tilknytningskriterierne i det første og andet 
spørgsmål er det grundlæggende problem, at de irske regler om anvendelses-
området for den nationale lov afveg fra WPPT’s internationale regler ved at 
tilføje den udøvende kunstners statsborgerskab (hvorved der her tilsyneladende 
menes indfødsret, jfr om terminologien ovenfor i afsnit 4.b) som et yderligere 
kriterium, samtidig med at man udelod det kriterium, som handler om fono-
grammets beskyttelsesstatus. Som nævnt ovenfor i afsnit 3 falder dette aspekt af 
den internationale beskyttelse uden for reglerne i WPPT. Hvis man imidlertid 
ser på de parallelle regler i WPPT i lyset af Romkonventionens artikel 4, er 
den udøvende kunstners indfødsret, såvel som den pågældendes bopælsland, 
irrelevante. Der er her tale om tilføjelser, som er gjort i visse lande, og som 
alene er nationalt domæne. De er derfor ikke som sådan uforenelige med trak-
taten. Domstolens begrundelser undlader imidlertid at forklare, hvorfor dette 
rent nationale anliggende skal håndteres ved at anvende WPPT’s bestemmel-
ser. Tværtimod er det i sammenhængen helt irrelevant, når Domstolen base-
rer præmisserne på den forrang, som internationale aftaler i EU-retten nyder 
over sekundær EU-lovgivning, såsom direktiver.60 Derfor rejser ræsonne-
mentet tvivl om, hvorvidt det efter Domstolens opfattelse er tilladeligt efter 
EU-retten, at lande som Irland, eller for den sags skyld Tyskland, i denne hen-
seende afviger fra de internationale aftalers tilknytningskriterier. Afvigelser, 
som indebærer en snævrere afgrænsning af lovgivningens anvendelsesområde, 
såsom at undlade at beskytte udøvende kunstnere på basis af beskyttelsesstatus 
for det fonogram, hvorpå deres fremførelser er indspillet, synes nu udelukket af 
RAAP-afgørelsen, men præmisserne for det resultat fører også til, at afvigelser 
der tillægger national lovgivning et videre anvendelsesområde må anses for 
usikre, for at sige det mildt.

Tidligere har Domstolen stadfæstet Phil Collins’ rettigheder som udøvende 
kunstner,61 fordi den tyske ophavsretslov beskyttede udøvende kunstnere med 
tysk indfødsret. Det udgjorde en ulovlig diskrimination efter EU-retten, fordi 
Phil Collins med sin britiske indfødsret skulle nyde samme rettigheder i Tysk-
land som personer med tysk indfødsret. Nu er spørgsmålet, om det ikke var 
diskriminationen, men beskyttelsen af egne borgere, der var det reelle pro-
blem, og om Domstolen således nu har taget rettighederne fra ham igen.

Ser vi på svaret på det tredje spørgsmål om udelukkelsen af rettighedshavere, 
hvis tilknytningskriterier forbinder dem til et land, som har taget forbehold 
vedrørende vederlagsretten under WPPT, er vi klart inde på gennemførelsen 
af traktater i national ret. Også her er præmisserne værd at overveje nærmere. 
De lægger ud med at fastslå, at det drejer sig om en intellektuel ejendomsret 
(eller immaterialret, som det rettelig hedder på dansk), der er beskyttet under 

60 Idem præmis 62.
61 Forenede sager C-92/92 og C-326/92 Phil Collins v Imtrat Handelsgesellschaft mbH og 
Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH og Leif Emanuel Kraul v EMI Electrola 
GmbH, dom af 20. oktober 1993.
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Charterets artikel 17(2). Denne bestemmelse udtaler, at ”[i]ntellektuel ejen-
domsret er beskyttet.” Den præcise afgrænsning af, hvad der egentlig er omfat-
tet heraf, er imidlertid ikke uden vanskelige politiske aspekter. Naturligvis 
er der en ubestridt kærne, som klart er omfattet, men bestemmelsens præcise 
omfang er ikke givet, og det må være oplagt, at både Unionens og medlems-
staternes lovgivere har et betydeligt spillerum for at bestemme, hvad der skal 
være omfattet af immaterialrettigheder. Udfaldet af disse overvejelser vil ofte 
blive reflekteret negativt på den måde, at visse mulige immaterialrettigheder 
ikke beskyttes i lovgivningen.

Med hensyn til indskrænkninger bestemmer artikel 52(1), at ”[e]nhver 
begrænsning i udøvelsen af de rettigheder og friheder, der anerkendes ved 
dette charter, skal være fastlagt i lovgivningen og skal respektere disse rettig-
heders og friheders væsentligste indhold. […]” Her anser Domstolen tilsyne-
ladende den blotte karakterisering af indførelsen af materiel gensidighed efter 
WPPT som en indskrænkning for tilstrækkelig til at udløse de konsekvenser, 
der følger af artikel 52(1). På den anden side synes dette ikke at være tilfældet, 
når det drejer sig om anvendelsen af tilknytningskriterierne. I begge tilfælde 
vil rettighedshavere, som hører under beskrivelsen af rettighederne efter direk-
tivets artikel 8(2), kunne miste deres ret til vederlag, enten fordi deres tilknyt-
ningskriterier peger mod et land, for hvilket der gælder materiel gensidighed, 
eller fordi de peger mod et land, som ikke har tilsluttet sig traktaten. På denne 
baggrund ville afgørelsen have nydt godt af en mere præcis analyse af, hvilke 
specifikke faktorer der kvalificerer den manglende indrømmelse af en ret som 
en indskrænkning, set i lyset af charterbestemmelsens formål og indre sam-
menhæng. Set fra et menneskerettighedsperspektiv er det ikke åbenlyst, hvor-
for grundlæggende rettigheder ikke skulle gælde, når et tredjeland helt holder 
sig ude fra en international aftale (altså når der ikke er nogen beskyttelse på 
grund af manglende tilknytning til en kontraherende part), hvorimod de gæl-
der, hvis landet vælger kun delvis at indgå i aftalens forpligtelser (altså når der 
ydes beskyttelse bortset fra områder, hvor forbehold fører til en modsvarende 
indførelse af materiel gensidighed). Man må spørge sig selv, om udfaldet af 
RAAP-sagen ville have været anderledes, hvis de kontraherende parter havde 
valgt at vedtage en separat traktat om de kontroversielle rettigheder i stedet 
for at føje dem ind i en mere generel aftale med mulighed for visse specifikke 
forbehold.62

6. Konsekvenser af afgørelsen
RAAP-afgørelsen knytter forbeholdene vedrørende tilknytningskriterier og 
indførelsen af materiel gensidighed, i de tilfælde det tillades af de internati-
onale aftaler, til forholdet til tredjelande, som for så vidt angår harmoniseret 
lovgivning, er Unionens prærogativ. Denne sammenknytning giver afgørelsen 

62 Se også Ole Andreas Rognstad, The RAAP Decision of the CJEU – What Happened to Reci-
procity? i Rosenmeier, Riis, Schovsbo & Udsen (red.), Festskrift til Jørgen Blomqvist, Ex Tuto, 
2021, 233f.
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en betydning, der rækker videre end det konkrete spørgsmål, som den umid-
delbart tager stilling til.

Domstolens afgørelse at Unionen har enekompetencen til at beslutte, om 
nærtstående rettigheder skal begrænses over for udøvende kunstnere og fono-
gramproducenter fra tredjelande, rejser således det generelle spørgsmål, om 
tilsvarende bestemmelser andetsteds i ophavsretten nu generelt er opgivet i 
EU-retten. Her må man sondre mellem de forskellige områder.

Med hensyn til radio- og fjernsynsforetagenders nærtstående rettigheder tillader 
Romkonventionen visse forbehold, som er taget af nogle af medlemsstaterne.63 
Som før nævnt kan EU ikke tilslutte sig konventionen. Et væsentligt sæt ret-
tigheder er imidlertid hjemlet i forskellige bestemmelser i Udlejnings direktivet, 
såsom artikel 7(2) om optagelse, artikel 8(3) om viderespredning ved radiobøl-
ger og kommunikation til offentligheden og artikel 9(1) litra d, om sprednings-
ret. Ligesom i tilfældet med de udøvende kunstneres og fonogramfremstillernes 
rettigheder indeholder direktivet ingen bestemmelser vedrørende beskyttelsens 
anvendelse i internationale forhold, bortset fra præamblens betragtning 7, som 
udtaler:

Medlemsstaternes lovgivning bør tilnærmes indbyrdes under overholdelse af inter-
nationale konventioner, der danner basis for mange medlemsstaters lovgivning om 
ophavsret og hermed beslægtede rettigheder.

Efter RAAP-afgørelsen forekommer det ikke længere muligt at anvende de 
nævnte forbehold, og der må ses bort fra dem i national ret. Politisk er det så 
op til medlemsstaterne og Unionen at opnå enighed om de principper, som 
herefter skal finde anvendelse, og om hvordan eventuelle notifikationer, som 
måtte komme ud af overvejelserne, skal koordineres.

Afgørelsen kan også få afledte virkninger inden for andre dele af ophavsret-
ten, hvor beskyttelsen efter de folkeretlige normer ydes på grundlag af materiel 
gensidighed. Dette er blandt andet relevant for beskyttelsen af brugskunst. Her 
bestemmer Bernerkonventionens artikel 2(7), at

med forbehold af bestemmelserne i denne konventions artikel 7(4) kan unionslan-
dene i deres lovgivning bestemme, i hvilket omfang deres love skal anvendes på 
brugskunst og industrielle mønstre og modeller, såvel som de betingelser, under 
hvilke sådanne værker, mønstre og modeller skal nyde beskyttelse. Værker, som i 
hjemlandet udelukkende beskyttes som mønstre og modeller, har i et andet unions-
land kun ret til den særlige beskyttelse, som i det pågældende land ydes mønstre og 
modeller. Dersom en sådan særlig beskyttelse ikke ydes i det pågældende land, skal 
sådanne værker dog beskyttes som kunstværker.

I henhold til denne bestemmelse kan Bernerkonventionens unionsstater nægte 
ophavsretsbeskyttelse for værker af brugskunst fra andre lande, som kun yder 

63 Romkonventionen artikel 6(2); de nugældende forbehold kan efterses på WIPO’s hjemme-
side https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&-
search_what=C&code=ALL&treaty_id=17 (tilgået den 5. oktober 2021).
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sådanne værker designbeskyttelse. Det er ikke utvivlsomt, hvad der menes med 
henvisningen til ”værker, som […] udelukkende beskyttes som mønstre og 
modeller,” og især hvad det betyder i forhold til værker fra lande, som faktisk 
yder ophavsretsbeskyttelse for brugskunst, men herved stiller strengere krav 
end dem, der gælder i EU. Hovedeksemplet er her USA, hvor Copyright Act 
kun beskytter brugskunst, hvis værkerne opfylder nogle særlige betingelser.64 
Det betyder, at en del af brugskunsten, som er beskyttet i EU, også er beskyt-
tet i USA, mens en anden del ikke er. Meget ofte vil brugskunst, som nyder 
beskyttelse i EU, ikke være beskyttet i USA. Artikel 2(7)’s ordlyd handler 
tydeligvis om beskyttelsen af det enkelte værk65 og tillader derved EU’s med-
lemslande at nægte ophavsretsbeskyttelse for al brugskunst fra USA, som ikke 
opfylder betingelserne i § 101 i USA’s Copyright Act. Derved får unionslande-
nes domstole til opgave at vurdere, i hvilket omfang brugskunst er beskyttet i 
USA, hvilket kan være vanskeligt og kompliceret. Efter RAAP-afgørelsen er 
det EU og ikke medlemsstaterne, som skal afgøre om, og i hvilken udstræk-
ning, der skal anvendes materiel gensidighed over for brugskunstværker fra 
USA. Medlemsstaterne har formentlig ikke længere den bemyndigelse, uag-
tet at Unionen ikke som sådan er medlem af Bernerunionen. Som det frem-
går af Domstolens afgørelser i Cofemel-66 og Brompton Bicycles-sagerne,67 er 
den ophavsretlige beskyttelse af brugskunst nu harmoniseret i Unionen i kraft 

64 US Copyright Act. Sec. 101. Bestemmelsen fastslår, at ophavsretsbeskyttelsen af værker i 
form af billeder, grafik og skulptur “include[s] works of artistic craftsmanship insofar as their 
form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned; the design of a useful article, 
as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, 
and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features 
that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilita-
rian aspects of the article”. Det klargøres videre, at en “useful article” vil sige “an article having 
an intrinsic utilitarian function that is not merely to portray the appearance of the article or to 
convey information. An article that is normally a part of a useful article is considered a ‘useful 
article’”. På denne måde lykkes det i artikel 101 at etablere den formentlig mest komplicerede 
ophavsretsbeskyttelse af brugskunst i verden, især grundet kravet om adskillelighed (“separabi-
lity”). Den krævede adskillelse er tænkt til at kunne tage form af enten en ”fysisk adskillelse” 
eller ”begrebsmæssig adskillelse”. Det førstnævnte begreb er forholdsvis uproblematisk, idet 
det vedrører situationer hvor det drejer sig om en genstand, som fysisk er vedhæftet en anden 
genstand (som i den vigtige afgørelse Mazer v. Stein, 347 U.S. 201 (1954)). Det sidstnævnte 
begreb har imidlertid givet anledning til betydelig usikkerhed. En vis afklaring er nu sket i 
USA’s højesterets afgørelse i Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, 580 US (2017). Den fastslog, 
at ophavsretsbeskyttelse af brugskunst kun gives for sådanne egenskaber, som i sig selv og 
frigjort fra brugsgenstanden kan opfattes som to- eller tredimensionelle kunstværker, og som 
ville kunne beskyttes, hvis man forestillede sig dem adskilt fra den brugsgenstand, i hvilken de 
er inkorporeret. Se nærmere Nimmer, On Copyright para. 2A.08[B].
65 Sam Ricketson & Jane C Ginsburg: International Copyright and Related Rights, The Berne 
Convention and Beyond, anden udgave, 2005, Oxford University Press, United Kingdom, 
464.
66 Sag C-683/17, Cofemel – Sociedade de Vestuário SA v G-Star Raw CV, EU Domstolens 
(Tredje Afdeling) afgørelse af 12. september 2019.
67 Sag C-833/18, SI og Brompton Bicycle Ltd v Chedech / Get2Get, EU Domstolens (Femte 
Afdeling) afgørelse af 11. juni 2020.
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af Infosocdirektivet,68 som gennemfører WCT’s bestemmelser i EU-retten. 
Denne traktats artikel 1(4) inkorporerer alle Bernerkonventionens materielle 
bestemmelser. Hvis vi følger logikken i RAAP-afgørelsen, er det ikke længere 
muligt at håndhæve nogle af de nationale bestemmelser i EU’s medlemsstater, 
som gennemfører materiel gensidighed for værker af brugskunst, og sådan vil 
det være, indtil en eventuel harmonisering har fundet sted i EU.

Et andet område, hvor der gælder materiel gensidighed, er følgeretten. I hen-
hold til Bernerkonventionens artikel 14ter(1) har det skabende ophav til ori-
ginalkunstværker og forfattere og komponister med hensyn til deres originale 
manuskripter en uoverdragelig ret til at være medinteresserede i de salgshand-
linger, som værkseksemplaret er genstand for efter den første overdragelse fra 
ophavet selv. I stk. 2 tilføjes det imidlertid, at

[d]en i foregående stykke omhandlede beskyttelse kan kun kræves i et unionsland, 
hvis lovgivningen i det land, til hvilket ophavsmanden hører, indrømmer en sådan 
beskyttelse, og i den udstrækning, den indrømmes af lovgivningen i det land, hvor 
dens beskyttelse kræves.

Der kan ikke imødeses ændringer i forhold til denne bestemmelse. Her har 
EU allerede udøvet sin kompetence på det internationale område igennem 
Følgeretsdirektivets artikel 7.69 Stk. 1 og 2 i denne bestemmelse fastslår, at EU’s 
medlemsstater er forpligtet at gennemføre regler, hvorefter der skal være mate-
riel gensidighed i forhold til ophav fra tredjelande, og at Kommissionen skal 
offentliggøre en liste over de relevante lande. Endvidere følger det af artikel 
7(3), at et EU-land kan tillægge ophav, som ikke er statsborgere i en med-
lemsstat, men har deres sædvanlige opholdssted i en medlemsstat, følgeret. 
RAAP-afgørelsen synes således ikke at få nogen umiddelbar virkning på dette 
område.

Endnu et område, hvor der gælder materiel gensidighed, er beskyttelsens 
varighed. Et land i Bernerunionen må afkorte beskyttelsestiden i sin nationale 
lovgivning, så den svarer til den, der gælder i værkets hjemland. Der står såle-
des i Bernerkonventionens artikel 7(8), at

[b]eskyttelsestiden bestemmes altid af lovgivningen i det land, hvor beskyttelsen 
kræves. Dog skal beskyttelsestiden, medmindre lovgivningen i det pågældende 
land foreskriver andet, ikke være længere end den beskyttelsestid, der gælder i 
værkets hjemland.

Denne tilladelse til at afkorte beskyttelsestiden hører under den enekompe-
tence til at begrænse ophavsretsbeskyttelsen, som ifølge RAAP-afgørelsen 

68 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af 
visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet.
69 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/84/EF af 27. september 2001 om følgeret for 
ophavsmanden til et originalkunstværk.
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hører under Unionen. EU har imidlertid allerede udøvet denne kompetence i 
beskyttelsestidsdirektivets artikel 7(1).70 Denne bestemmelse fastslår at

[f ]or værker, hvis hjemland i henhold til Bernerkonventionen er et tredjeland, og 
hvis ophavsmand ikke er statsborger inden for Fællesskabet, udløber den i med-
lemsstaterne gældende beskyttelsestid på det tidspunkt, hvor beskyttelsen i værkets 
hjemland ophører, dog således at den i artikel 1 fastsatte beskyttelsestid ikke kan 
overskrides.

For så vidt angår beskyttelsestiden for udøvende kunstnere, fonogramprodu-
center og radio- og fjernsynsforetagender tillader de internationale traktater 
ikke generelt materiel gensidighed i form af afkortning af beskyttelsestiderne 
for andre kontraherende parter. Artikel 21 i VCLT, som RAAP-afgørelsen 
henviser til, bestemmer, at et forbehold, som en kontraherende part har taget i 
henhold til Wienerkonventionens regler, modificerer, så vidt forbeholdet ræk-
ker, de pågældende traktatbestemmelser for den stat, der har taget forbehol-
det, i dens forhold til denne anden deltager, men det modificerer også disse 
bestemmelser i samme omfang for den anden part i dennes forhold til den stat, 
der har fremsat forbeholdet. Disse regler finder imidlertid ikke direkte anven-
delse på Berner- og Romkonventionen, som er ældre end VCLT og detaljeret 
regulerer de mulige forbehold,71 og WCT og WPPT tillader kun de forbehold, 
som disse traktater udtrykkeligt hjemler.72 En eventuel ensidig national afkort-
ning af beskyttelsestiden for nærtstående rettigheder vil imidlertid ikke være 
forenelig med EU’s enekompetence til at begrænse beskyttelsen for værker, 
fremførelser, optagelser eller udsendelser fra tredjelande. I så henseende har 
EU udøvet sin enekompetence i Beskyttelsestidsdirektivets artikel 7(2), som 
fastslår, at beskyttelsestiden i EU afkortes i overensstemmelse med et gensidig-
hedsprincip i forhold til nærtstående rettigheder fra tredjelande.

EU’s enekompetence til at begrænse beskyttelsen i forhold til tredjelande, 
som RAAP-afgørelsen tillægger Unionen, må også betyde, at EU har ene-
kompetence til at beslutte, hvem der kan påberåbe sig sui generis databasebeskyt-
telsen i henhold til Databasedirektivets artikel 7.73 Også her har EU allerede 
udøvet denne kompetence i direktivets artikel 11. I henhold til denne bestem-
melse gælder sui generis-beskyttelsen for rettighedshavere med en nærmere 
angivet tilknytning til EU, medmindre Unionens myndigheder har indgået 
anderledes aftaler med tredjelande.

Derimod er spørgsmålet langt mere tvivlsomt for så vidt angår blankmedieve-
derlaget. Efter artikel 5(2)(b) i Infosocdirektivet kan medlemsstaterne indføre 

70 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF af 12. december 2006 om beskyt-
telsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder (kodificeret udgave) (EUT L 372 af 
27.12.2006, s. 12), ændret ved: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/77/EU af 27. 
september 2011.
71 VCLT artikel 4. Konventionen trådte i kraft den 27. januar 1980, mens Bernerkonventio-
nens Pariserakt er fra 1971 og Romkonventionen fra 1961.
72 WCT artikel 22 og WPPT artikel 21.
73 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af 
databaser.
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begrænsninger i eneretten til eksemplarfremstilling for så vidt angår repro-
duktioner på ethvert medium foretaget af en fysisk person til privat brug og til 
formål, der hverken direkte eller indirekte er kommercielle, forudsat at rettig-
hedshaverne modtager en rimelig kompensation. Direktivet indeholder ingen 
bestemmelser om den internationale udstrækning af vederlagsretten, men 
betragtning 38 indeholder en henvisning til de allerede eksisterende ordninger 
på dette felt, idet den udtaler, at den tilladte begrænsning af eneretten ”kan 
indebære indførelse af eller fortsat anvendelse af vederlagsordninger som kom-
pensation for rettighedshavernes tab.” Forholdet mellem sådanne ordninger 
og Bernerkonventionens krav om national behandling i dens artikel 5(1) har 
længe været juridisk kontroversielt og politisk ømtåleligt. I forbindelse med 
forhandlingerne af TRIPS-aftalen i 1980erne og frem gav det anledning til 
uoverensstemmelser mellem især EU, som ikke anså sådanne ordninger for 
omfattet af kravet, og USA, som mente sine rettighedshavere berettiget til 
andele i de europæiske ordninger, men i den sidste ende blev der ikke indfø-
jet nogen bestemmelser herom i aftalen.74 Juridisk står striden om, hvorvidt 
sådanne vederlagsordninger er en substitut for, eller en del af indskrænknin-
gerne i eneretten til eksemplarfremstilling, som er omfattet af konventionens 
krav om national behandling. Over for denne opfattelse står, at ordningerne 
kan anses for strukturelt så forskelligartede fra den ophavsretlige eneret, at de 
ikke kan anses for omfattet af kravet til national behandling, som gennemfør-
tes i konventionen længe førend noget land havde indført sådanne ordninger.75

I dansk ret har man i forbindelse med vederlagsordningen i ophavsretslo-
vens §§ 39-46a valgt kun at lade retten hertil gælde for rettighedshavere med 
tilknytning til andre konventionslande, hvis der er materiel gensidighed, det 
vil sige hvis det pågældende fremmede land tilgodeser danske rettighedshavere 
med en tilsvarende ordning, jf. §§ 18 og 19 i udlandsbekendtgørelsen.76

I og med at sådanne ordningers forhold til kravet om national behandling i 
de internationale traktater er omstridt, er det ikke åbenlyst, i hvilket omfang 
EU-Domstolens anvendelse af disse traktater som retningslinje for fortolkning 
af EU-retten kan ekstrapoleres til dette område. Hertil kommer, at den danske 
ordning kan siges at være af blandet beskaffenhed. To tredjedele af prove-
nuet til fordeling skal i videst muligt omfang fordeles i overensstemmelse med 
den kopiering, som finder sted. Der kan argumenteres for, at dette fremstår 
som en – om end atypisk – forlængelse af det ophavsretlige system, baseret 
på individuelle formuerettigheder. Tilsvarende gælder ikke på samme måde 
for den sidste tredjedel, som skal anvendes til støtte af formål, der er fælles for 

74 Gervais, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis, femte udgave, Sweet & 
Maxwell 2021, 210f.
75 Se således: Båndafgifter – sanktioner – påtale, 2. delbetænkning fra udvalget vedr. revision 
af ophavsretslovgivningen, bet. 944/1982, 42f. Modsat se fx Ricketson & Ginsburg, Interna-
tional Copyright and Neighboring Rights, The Berne Convention and Beyond, Oxford University 
Press 2005, 315ff; Goldstein & Hugenholtz, International Copyright, Principles, Law, and Practice, 
Oxford University Press 2019, 100.
76 Bekendtgørelse nr. 218 af 9. marts 2010 om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til 
andre lande.
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ophavspersonerne m.fl. inden for de forskellige berettigede grupper.77 Det er 
betydelige beløb, som årligt flyder igennem denne ordning, og en anvendelse 
af principperne fra RAAP-afgørelsen på dette område vil givet kunne få en 
mærkbar økonomisk betydning. Om det så bliver de danske rettighedshavere 
eller de danske forbrugere, som kommer til at føle den, vil selvsagt afhænge af, 
om det politisk bliver besluttet at hæve vederlagssatserne i takt med den udvi-
dede kreds af berettigede. Hvis ikke det sker, vil andelen til de rettighedsha-
vere fra tredjelande, som hidtil ikke har modtaget andele, kun kunne udredes 
ved, at midlerne tages fra de hidtidigt berettigede.

Det virker dog for nærværende mest oplagt, at RAAP-afgørelsens ræk-
kevidde på dette område bliver forelagt EU-Domstolen til afgørelse, førend 
væsentlige ændringer i den hidtidige udbetalingspraksis gennemføres. Herved 
vil der også kunne vindes tid, som vil muliggøre forhandlinger om supple-
rende EU-regler, som eventuelt ville kunne ”lovliggøre” den hidtidige praksis 
– i hvert fald i forhold til Unionens interne regler. Det folkeretlige aspekt er 
en anden sag.

Til slut skal det nævnes, at det ikke er ualmindeligt, at medlemsstater yder 
visse former for beskyttelse på områder, som (endnu) ikke er harmoniseret på unions-
plan.78 Det rejser det interessante spørgsmål, om medlemsstaterne overhovedet 
er berettiget til at yde beskyttelse med ophavsret eller nærtstående rettigheder 
til fænomener, som ikke er omfattet af EU’s direktiver på området. Det er 
en del af det mere omfattende spørgsmål, om medlemsstaterne kan supplere 
de regler, som gennemfører EU-direktiver, med nationale bestemmelser om 
de samme emner. Herom hersker der tvivl.79 Udtrykt i korthed viser praksis 

77 Ophavsretslovens § 39, stk. 4.
78 Eksempler: I Tyskland og de Nordiske Lande er fotografier – der beskyttes som kunstvær-
ker, hvis de opfylder værkshøjdekravet – også beskyttet af en nærtstående ret. I Tyskland følger 
beskyttelsen af fotografiske værker af lovens § 3 (“Lichtbildwerke”), mens beskyttelsen af foto-
grafiske billeder følger af § 73 (“Lichtbilder”). En lignende skelnen gøres i de nordiske Lande, 
se fx den danske ophavsretslovs §§ 1 og 70. Andre eksempler på bestemmelser, som beskytter 
frembringelser, der ikke omfattes af EU-harmoniseringer, er den tyske ophavsretslovs § 72 
(foranstaltere af offentlige fremførelser), § 79 (pressemeddelelser) og § 80 (værkstitler). De to 
sidstnævnte bestemmelser genfindes i lignende regler i de nordiske ophavsretslove, fx §§ 72 og 
73 i den danske ophavsretslov. Som en lidt pudsig historisk arv opretholder denne lovs § 92 en 
ophavsretslignende beskyttelse, der i forskellige kongelige privilegier og anden lovgivning er 
ydet visse fænomener i tidligere århundreder. Bestemmelsen har i dag vistnok kun betydning 
for land- og søkort.
79 Som eksempler herpå kan nævnes: I henhold til Databasedirektivets artikel 3(1) skal med-
lemsstaterne yde ophavsretsbeskyttelse til databaser, som på grund af struktureringen eller 
udvælgelsen af indholdet udgør ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse, altså er kre-
ative. I sagen C-604/10 (Football Dataco) blev EU-Domstolen spurgt, om det var foreneligt 
med artikel 3 at yde andre former for beskyttelse til databaser end den, som følger af direktivet. 
Retten kom frem til, at det var det ikke. Se også C-479/04 (Laserdisken): Infosoc direktivets 
artikel 4(2) bestemmer, at “[s]predningsretten udtømmes ikke i Fællesskabet […], medmindre 
første salg eller anden overdragelse af ejendomsret i Fællesskabet af den pågældende genstand 
foretages af rettighedshaveren eller med dennes samtykke”. Spørgsmålet var imidlertid, om 
spredningsretten også udtømmes, hvis første salg eller lignende finder sted uden for Fællesska-
bet. Retten fandt, at det gør den ikke. Se også C-355/96 (Silhouette) præmis 15ff om kon-
sumptionsprincippet i varemærkeretten. Et andet eksempel er C-466/12 (Svensson). Her blev 
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imidlertid, at svaret i hvert fald i en vis udstrækning er bekræftende. Indtil 
videre lægger EU’s medlemsstater derfor til grund, at det er tilladeligt at yde 
beskyttelse på områder, der ikke er harmoniseret.80 Det må vel i forlængelse 
heraf antages, at på sådanne områder står det medlemsstaterne frit at basere 
beskyttelsen af frembringelser fra tredjelande på materiel gensidighed, også 
for så vidt angår beskyttelsestiden. Spørgsmålet er dog tvivlsomt, især i lyset af 
EU-Domstolens harmoniseringsvenlige praksis.

Som det fremgår af ovenstående, har RAAP-afgørelsen stor betydning 
inden for væsentlige dele af ophavsretten og de nærtstående rettigheder, og den 
vil utvivlsomt få væsentlig indflydelse på de ophavsretlige betalingsstrømme i 
Europa. Det gælder ikke mindst den kollektive forvaltning af de udøvende 
kunstneres og fonogramproducenternes rettigheder efter Udlejningsdirektivets 
artikel 8(2) som gennemført i de nationale lovgivninger. I nogle medlemssta-
ter arbejder de pågældende forvaltningsorganisationer, såsom Gramex i Dan-
mark,81 på basis af materiel gensidighed, således at de hverken opkræver eller 

EU-Domstolen spurgt om det er “muligt for en medlemsstat at indføre en mere omfattende 
beskyttelse for ophavsmænds eneret ved at lade overføring til almenheden omfatte flere ret-
tigheder end hvad der følger af artikel 3, stk. 1,” i Infosocdirektivet. Retten svarede nej. Alli-
gevel, selv om medlemsstaterne ikke altid står frit for at have andre, supplerende bestemmelser 
vedrørende de samme emner, som direktiverne omhandler, er der også tilfælde, hvor de godt 
kan fastholde sådanne bestemmelser: I C-301/15 (Soulier og Doke) fastslog EU-Domstolen 
i præmis 48, at selv om Infosocdirektivet kun yder ophavsretsbeskyttelse til autorer, står det 
medlemsstaterne frit at yde visse rettigheder til forlæggere og andre tredjeparter, så længe det 
ikke krænker de rettigheder, som direktivet tildeler ophavsmændene som en eneret. Endnu et 
eksempel: Artikel 3(1) i Infosocdirektivet tildeler autorer eneretten til overføring til almenhe-
den, herunder tilrådighedsstillelse på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et 
individuelt valgt sted og tidspunkt, dvs. på internettet. Desuden tillægger artikel 3(2)(d) radio- 
og fjernsynsforetagender en lignende ret til tilrådighedsstillelse for så vidt angår optagelser af 
deres udsendelser, men uden at sige noget om, hvor vidt disse foretagender også skal have en 
eneret til andre former for overføring til almenheden. I C-279/13 (C More) fastslog EU-Dom-
stolen, at medlemsstaterne alligevel har adgang til at udstrække radio- og fjernsynsforetagen-
dernes rettigheder til at omfatte en ret til tilrådighedsstillelse. For yderligere, se Rosenmeier 
m.fl., Dansk ophavsret til EU-retligt serviceeftersyn, NIR 2018 s. 291 ff., jf. s. 301 ff.
80 For eksempel skal medlemsstaterne i henhold til Infosocdirektivet tillægge autorerne ene-
ret til eksemplarfremstilling, spredning og “overføring til almenheden”, dvs. overføring, som 
sigter mod et publikum, der ikke opholder sig på det sted, overføringen udgår fra, såsom radio 
eller f jernsynsudsendelser eller tilfælde, hvor beskyttet materiale lægges ud på internettet. På 
den anden side siger direktivet ikke noget om, hvorvidt autorerne også skal tillægges en ret 
til visning af eksemplarer af deres værker eller til fremførelse af dem for et tilstedeværende 
publikum. Ikke desto mindre tillægger medlemsstater, inklusive de nordiske lande, autorerne 
sådanne enerettigheder, og det har Kommissionen ikke opponeret imod. Det forhold, at med-
lemsstaterne har ophavsrettigheder vedrørende fremførelse for et tilstedeværende publikum 
er anerkendt – og velsagtens implicit accepteret – af EU-Domstolen i sag C-283/10 (Circul 
Globus Bucureşti) og de forenede sager C-403/08 og C-429/08 (FAPL) præmis 201ff, og det 
er i øvrigt også en forpligtelse efter Bernerkonventionens artikler 11, 11ter, 14 og 14bis samt 
WCT’s artikel 1(4).
81 Den danske ophavsretslov giver i §§ 65–66 udøvende kunstnere og fonogramproducenter 
eneret til at fremstille eksemplarer af lydoptagelser og til at gøre dem tilgængelige for almenhe-
den. § 68 indebærer imidlertid en tvangslicens, hvorefter lydoptagelser må anvendes i radio- og 
fjernsynsudsendelser eller til andre offentlige fremførelser (undtagen on-demand transmissio-
ner). Til gengæld skal brugeren betale et rimeligt vederlag til en fællesorganisation, der er god-
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udbetaler vederlag for radio- eller fjernsynsudsendelse eller anden overføring 
til almenheden af lydoptagelser fra tredjelande, der ikke selv yder rettighe-
der for denne udnyttelsesform i forhold til lydoptagelser fra EU. Denne prak-
sis – såvel som hjemmelsbestemmelserne i bekendtgørelsen om anvendelse af 
ophavsretsloven i forhold til andre lande – må nu tages op til overvejelse i lyset 
af RAAP-afgørelsen.82 Det kan få den ikke helt rimelige konsekvens, at de 
pågældende forvaltningsorganisationer fremover må sende betydelige beløb til 
tilsvarende udenlandske organisationer, uden at disse sender noget den anden 
vej. Dog vil det forhold, at organisationerne typisk vil kunne opkræve tilsva-
rende højere beløb fra brugerne, normalt friholde de hidtil berettigede fra at 
skulle bidrage til betalingen af de nytilkomne berettigede, ligesom den for-
øgede omsætning vil kunne få en positiv indflydelse på den procentdel, som 
af organisationerne fratrækkes afregningerne til dækning af administrations-
omkostninger, i hvert fald på længere sigt, hvis retstilstanden forbliver uæn-
dret. På kort sigt må organisationerne, og dermed også de hidtidigt berettigede 
rettighedshavere, imidlertid imødese forøgede omkostninger i forbindelse med 
etableringen af den fornødne dokumentation angående det store antal indspil-
ninger, der nu pludselig skal opkræves og fordeles vederlag for.83

7. Fremtidsudsigter
Det er næppe tænkeligt, at historien vil gentage sig efter RAAP-afgørelsen. 
Medlemsstaterne vil givetvis i fremtiden være meget mere bevidste om beho-
vet for at tage deres internationale interesser i forhold til tredjelande i betragt-
ning. Det vil i høj grad kunne komplicere forhandlingerne om en eventuel 
gennemførelse af Beijingtraktaten om audiovisuelle fremførelser,84 som alle-
rede i sig selv tegner til at blive ganske indviklede.

Et overfladisk blik på Beijingtraktatens tilknytningskriterier afslører måske 
ikke nogen større forskelle fra WPPT, men de er faktisk betydelige. Beijing-
traktaten indeholder ikke nogen reference til Romkonventionen, så når den 
siger statsborgerskab mener den indfødsret, og det eneste yderligere kriterium 
er den udøvende kunstners sædvanlige opholdsland.85

Denne forskel vil komplicere formuleringen af de forskellige kriterier, fordi 
de materielle rettigheder efter Romkonventionen og Beijingtraktaten i nogen 
grad overlapper hinanden. Konventionen yder således i artikel 7 beskyttelse 

kendt af kulturministeren, nemlig Gramex. I henhold til § 86 kan rettighederne efter §§ 65–66 
kun gøres gældende for fremførelser og lydoptagelser, som har en vis tilknytning til EEA. 
Desuden kan kulturministeren udvide lovens anvendelsesområde i forhold til andre lande, som 
beskytter danske værker med videre under forudsætning af gensidighed. I overensstemmelse 
med den bekendtgørelse, som regulerer dette, opkræver Gramex i vidt omfang ikke for benyt-
telsen af fremførelser og fonogrammer, som stammer fra USA.
82 Bekendtgørelse nr. 218 af 9. marts 2010 §§ 14 og 16, stk. 2.
83 Om eventuelle erstatningskrav mod medlemsstaterne, se Jan Rosén, The Rome Convention, 
WPPT and a right to remuneration – Details of the RAAP case i Rosenmeier, Riis, Schovsbo & 
Udsen (red.), Festskrift til Jørgen Blomqvist, Ex Tuto, 2021, 565ff.
84 The Beijing Treaty on Audiovisual Performances, vedtaget den 24. juni 2012, ikrafttræden 
den 28. april 2020.
85 Beijing traktatens artikel 3.
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for direkte (det vil sige uden mellemkommende optagelse) radio- eller fjern-
synsudsendelse og for optagelse, og den tillægger også visse rettigheder for 
eksemplarfremstilling, som kun ophæves af artikel 19 i de tilfælde, hvor den 
udøvende kunstner har givet samtykke til en audiovisuel optagelse. For disse 
rettigheder, som også ydes efter Beijingtraktaten, skal national ret således 
anvende både konventionens og traktatens tilknytningskriterier, hvorimod der 
for de øvrige internationalt regulerede rettigheder skal anvendes forskellige 
kriterier for henholdsvis audio og audiovisuelle optagelser.

Det er klart, at udviklingen i tilknytningskriterierne er en logisk og natur-
lig følge af den teknologiske udvikling siden vedtagelsen af Romkonventio-
nen. De tidligere praktiske vanskeligheder er forsvundet i takt med brugen af 
computere, og selv en individuel registrering af hver enkelt af de ofte ganske 
mange udøvende kunstnere i et audiovisuelt værk synes ikke uoverkommelig, 
i hvert fald ikke for så vidt angår fremtidige værker. Det vil først og frem-
mest være et spørgsmål om et fornuftigt samarbejde mellem producenterne og 
de udøvende kunstneres forvaltningsorganisationer. Spørgsmålet er vanskeli-
gere med hensyn til ældre film og fjernsynsprogrammer, hvor det vil afhænge 
af, hvilken information der er til rådighed i eksisterende databaser tilbage til 
1970erne, jf. den 50-årige beskyttelsestid.86 Her vil praktiske overvejelser sik-
kert blive væsentlige for afgørelsen af, om traktaten skal ratificeres med retro-
spektiv virkning for optagelser lavet før dens ikrafttræden for EU, eller kun 
med virkning for fremtidige optagelser. Beijingtraktatens artikel 19 tillader 
de kontraherende parter at tage forbehold i så henseende, men sådanne forbe-
hold indebærer, at andre parter tilsvarende bliver berettiget til at yde materiel 
gensidighed og ikke national behandling. Efter RAAP-afgørelsen er det nu 
et emne, som må afhandles på unionsplan. Tilsvarende gælder også de andre 
tilfælde, hvor Beijingtraktaten tillader materiel gensidighed, nemlig retten til 
offentlig fremførelse, radio- og fjernsynsudsendelse og meddelelse til almen-
heden under artikel 11, som nærmere klargjort i artikel 4(2) og (3).

Afslutningsvis kan man selvsagt spørge, om disse vanskeligheder – tillige 
med problemerne med at forlige de ganske forskellige bestemmelser om natio-
nal behandling i henholdsvis Romkonventionens artikel 2 og WPPT og Bei-
jing-traktatens artikel 487 – ikke burde foranledige EU og medlemsstaterne 
til at tage skridtet fuldt ud og opsige Romkonventionen. Det ville imidler-
tid efterlade radio- og fjernsynsforetagenderne uden international beskyttelse, 
bortset fra den rudimentære beskyttelse i TRIPS-aftalens artikel 14.3, indtil 
WIPO lykkes med at få vedtaget en ny traktat om en sådan beskyttelse, og 
den træder i kraft for et ikke ubetydeligt antal lande. Dette arbejde har hidtil 
været i gang i en 25 års tid, og trods lejlighedsvise optimistiske meldinger fra 
WIPO’s sekretariat er der ingen snarlig udgang på sagen i sigte. Det er derfor 
nok stadig for tidligt for det europæiske kor at istemme et harmonisk ”Arrive-
derci Roma”. I første omgang er det nødvendigt at se på, hvad der kan gøres 

86 Beijing traktatens Artikel 14.
87 Se nærmere Blomqvist, Primer on International Copyright and Related Rights, 2014, Edward 
Elgar, United Kingdom, 71ff.
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for at lukke den ladeport for ikke-gengældt beskyttelse under Bernerkonven-
tionen, Romkonventionen og WPPT, som EU-domstolen har åbnet med sin 
RAAP-afgørelse.
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