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FORORD
Afledt brug af indhold, der er offentlig ejendom — Fokus på filmindustrien

Europas økonomi bliver mere og mere afhængig af intellektuel ejendomsret. EUIPO har i de seneste år,
gennem Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder
gennemført en række undersøgelser, der viser intellektuelle ejendomsrettigheders økonomiske
betydning for skabelsen af økonomisk aktivitet og beskæftigelse i EU.
Nye digitale teknologier og forretningsmodeller skaber ikke alene nye økonomiske muligheder for
virksomheder, men også muligheder for at give den brede offentlighed større fordele ved en bedre
adgang til viden og kulturgoder. Mange af disse muligheder afhænger af, at eksisterende indhold
overføres på en kreativ måde, og at der tænkes nyt omkring leveringen af indhold, der har en bredere
appel til nutidens publikum.
Europa har en rig kulturarv, ikke mindst inden for litterære værker. Men sådanne værker, som læserne
kan få glæde af i deres nuværende form, danner samtidig også rammen om mange filmmanuskripter for
både europæiske og ikke-europæiske producenter. Denne rapport undersøger den rolle, som værker,
der er offentlig ejendom, spiller, og sammenligner film, baseret på sådanne værker med dem, der er
baseret på værker, der er ophavsretligt beskyttede, eller på originale manuskripter.
Undersøgelsen kombinerer data fra omfattende filmregistre og bogrelaterede oplysninger, suppleret
med oplysninger indsamlet af Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium. Analysen omfatter tæt
ved 90 000 film udgivet mellem 2000 og 2010. Denne analyse viser, at det kun er en lille del af de film,
der udgives i EU, som er baseret på litterære værker, der er offentlig ejendom, men den viser samtidig,
at denne andel er højere blandt de mest populære film end for film generelt.
Den litteratur, der udgør en vigtig del af Europas kultur og historie, spiller således også en vigtig rolle
som kilde til materiale for moderne underholdning, til glæde for millioner af seere i og uden for Europa.

António Campinos
Administrerende direktør, EUIPO
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SAMMENFATNING
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Nye digitale teknologier og forretningsmodeller skaber ikke alene nye økonomiske muligheder for
virksomheder, men også muligheder for at give den brede offentlighed større fordele ved en bedre
adgang til viden og kulturgoder. Mange af disse muligheder afhænger af, at eksisterende indhold
overføres på en kreativ måde, og at der tænkes nyt omkring leveringen af indhold, der har en bredere
appel til nutidens publikum. Afledt brug af allerede eksisterende indhold er omfattet af ophavsretlige
bestemmelser, der regulerer den måde, hvorpå forfattere af originalt indhold og deres arvinger
kompenseres på af efterfølgende kunstnere. Men ophavsretlige bestemmelser giver imidlertid også
mulighed for brug, der ikke kræver en sådan kompensation eller tilladelse, enten ved at opregne
undtagelser fra den generelle regel om beskyttelse af ophavsret eller ved at begrænse dens
tidsmæssige anvendelsesområde. Offentlig ejendom er et juridisk begreb, der skal sikre
samfundsmæssige fordele ved at give ubegrænset adgang til og mulighed for at omdanne tidligere
kreative værker.
Økonomisk teori er imidlertid ikke entydig, hvad angår forudsigelserne af effekten af, at et værk bliver
offentlig ejendom. Det antages, at et værk med status som offentlig ejendom på grund af de manglende
eksklusive økonomiske rettigheder over værket skaber bedre grobund for brugen heraf. Nogle forskere
og brancherepræsentanter peger imidlertid på de risici, der er forbundet med den ændrede
beskyttelsesstatus. Når værker bliver offentlig ejendom, kan det resultere i manglende incitament til at
bevare dem eller forhindre, at de forsvinder. Det kan føre til, at værket overudnyttes, da der ikke findes
nogen instans, der har ansvaret for at bevare et værks værdi, og da det står enhver frit for at bearbejde
et værk. Omvendt kan producenter, såfremt der ikke består nogen mulighed for at forhindre
konkurrenter i at producere afledte værker baseret på samme originale indhold, afholde sig fra at
filmatisere offentligt indhold eller foretage væsentlige investeringer i filmprojekter. Manglende empiriske
data om afledt brug af allerede eksisterende indhold gør det vanskeligt at efterprøve, hvilke af disse
mulige teoretiske scenarier, der er det mest relevante. Men dette spørgsmål er helt afgørende for at
vurdere de eksisterende ophavsretlige rammer og lovgivningsforslag, der tager sigte på at tilpasse
området til de nye økonomiske omstændigheder. Såfremt et uforholdsmæssigt stort offentligt domæne
fører til, at værker forsvinder eller ikke udnyttes tilstrækkeligt, kunne dets anvendelsesområde blive
begrænset. Men hvis det omvendt giver virksomheder og offentligheden nye muligheder, uden at det
forringer kunstnernes incitamenter, kan dets anvendelsesområde udvides til gavn for samfundet som
helhed.
Mulige fordele for eller trusler mod ophavsretsbeskyttelse og status som offentlig ejendom kan kun
vurderes på grundlag af empiriske data. Det er imidlertid meget vanskeligt at indsamle empiriske data
om ophavsret. De fleste af de nødvendige data er spredt og privat ejet. Nye internetbaserede databaser
om kreativt indhold byder imidlertid på mange muligheder for forskerne. Selv om disse databaser ofte
kun omfatter visse sektorer, giver de alligevel mulighed for empiriske analyser, der bedre kan
underbygge politikken.
Der er for det foreliggende projekt indsamlet data fra omfattende filmdatabaser og bogrelaterede
oplysninger, nemlig Internet Movie Database (IMDb) og Goodreads, suppleret med oplysninger om
billetsalget i europæiske biografer indsamlet af Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium. På
grundlag af disse kilder blev der udarbejdet et endeligt projektdatasæt omfattende 87 455 unikke film,
produceret mellem 2000 og 2010 og udgivet i mindst én EU-medlemsstat. Det blev for hver film i
datasættet besluttet, om filmens manuskript var fuldstændigt originalt, baseret på allerede eksisterende
indhold, der fortsat var ophavsretligt beskyttet, eller om det var baseret på eksisterende indhold, der
allerede var offentlig ejendom.

www.euipo.europa.eu

5

Afledt brug af indhold, der er offentlig ejendom — Fokus på filmindustrien

Selvom dataene er begrænset til filmindustrien, er den foreliggende rapports bredere målsætning at
dokumentere det generelle fænomen med brug af indhold, der er offentlig ejendom, som udgangspunkt
for nye kreative projekter. På grund af begrænsningerne i de indsamlede data, der ikke tillader en
kontrafaktisk analyse af de forskellige parametre af ophavsretsbeskyttelse, har den foreliggende
analyse nødvendigvis en statisk og beskrivende karakter. Det er ved at se på de forskellige aspekter af
afledt brug af offentligt indhold i filmindustrien muligt at undersøge, om forskellige muligheder og trusler
i forbindelse med det offentlige domæne i tidligere litteratur er velbegrundet. Rapporten beskæftiger sig
imidlertid ikke med spørgsmålet om den optimale udformning af ophavsretsbeskyttelse set i et
samfundsperspektiv.
Filmsektoren har stor kulturel og økonomisk betydning for Europas borgere. Der findes et utal
udokumenterede formodninger om betydningen af at filmatisere allerede eksisterende indhold ikke
alene for individuelle producenter, men også for hele sektoren generelt. Filmindustrien er på grund af
sin unikke kombination af karakteristika særligt resultatafhængig og risikabel. Som det fremgår af nye
økonomiske undersøgelser kan en filmatisering af eksisterende indhold, der allerede er testet på
forskellige, men beslægtede kulturelle markeder, være med til at reducere den usikkerhed, der er
forbundet med sektoren. Der er ligeledes andre kunstrelaterede grunde til at gøre bearbejdelser til en
interessant løsning for filmproducenter.
Eftersom begrebet filmbearbejdelse ikke er defineret i Bernerkonventionen, tog projektgruppen
udgangspunkt i de fælles principper, der er udledt af doktrinen, lovgivning og retspraksis i EU's
medlemsstater og USA. Da den generelle opfattelse og anerkendelse af ligheden mellem originale og
afledte værker set med en lægmands øjne er tilbagevendende elementer i de adspurgte kilders
definitioner af filmbearbejdelse, er tusindvis af IMDb-brugeres holdning et effektivt og objektivt kriterium
i identifikationen af filmbearbejdelser i projektets datasæt. Biografiske oplysninger om forfattere af
allerede eksisterende indhold i IMDb og Goodreads og nationale ophavsretslove i de filmproducerende
lande udgjorde vigtige kilder til bestemmelse af beskyttelsesstatus for de værker, der blev anvendt som
basismateriale for filmatiseringer. Trods de seneste års stadig større harmonisering af
ophavsretsbeskyttelsesbegrebet er der fortsat forskelle i reglerne for udløbet af ophavsretsbeskyttelse.
Disse forskelle er blevet analyseret indgående og taget med i dataforberedelsesfasen.
En analyse af de data, der er indsamlet til projektet, har vist, at brug af offentligt indhold som basis
for filmatiseringer udgør ca. 2 % af de film, der udgives i EU. Anvendelsen af indhold, der er
offentlig ejendom, er imidlertid højere blandt de mest populære film og udgør 6 % af de 100 mest
populære film i Europas biografer.
I de 11 år, som analysen dækkede, blev filmatiseringer baseret på offentligt indhold set i
europæiske biografer af over 330 millioner mennesker, svarende til knap 4 % af det samlede
antal biografgængere. Samtidig svarede andelen af biografgængere til filmatiseringer baseret på
ophavsretligt beskyttet indhold til 35 % af det samlede antal biografgængere.
En simpel sammenligning af antallet af biografgæster til film baseret på tilpasset indhold tager ikke
højde for tidsaspektets store betydning for sandsynligheden for, at allerede eksisterende indhold
filmatiseres. Der kan fra det femte år efter den første offentliggørelse observeres et hurtigt eksponentielt
fald i den økonomiske værdi af kreativt indhold, der filmatiseres. Sandsynligheden for, at en bog
lægges til grund for en filmatisering 12 år efter den første offentliggørelse, er allerede 50 %
lavere end i de første fem år efter den første offentliggørelse. Chancerne for, at en bog
filmatiseres 70 år efter dens første offentliggørelse, er 95 % lavere end i de første fem år, hvor
bogen kan fås hos boghandlere. Faldet i den afledte værdi af kreativt indhold påvirker alle værker,
undtagen de vigtigste menneskeskabte mesterværker. Som følge heraf er en ændring af varigheden
af beskyttelsesstatus, som i de fleste lande i dag er fastsat til 70 år, hvor vigtigt den end måtte
være for visse kreative værker, ikke noget skelsættende, der kan påvirke filmproducenters
beslutninger om filmatisering generelt.
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En sammenligning af den tiltrækningskraft, som filmatiseret indhold har for nutidens læsere, har vist, at
filmatiserede bøger, der allerede er offentlig ejendom, i langt højere grad tiltrækker sig læsernes
opmærksomhed end dem, der stadig er ophavsretligt beskyttet. Filmatiserede bøger, der er
offentlig ejendom, har også højere ratings i Goodreads sammenlignet med bøger omfattet af ophavsret,
selv om forskellen her ikke er lige så stor.
De fleste bøger blev kun filmatiseret én gang i analyseperioden, men nogle bøger, der er offentlig
ejendom, blev filmatiseret hyppigere. Som forventet var det gennemsnitlige antal filmatiseringer af
bøger, der er offentlig ejendom, i datasættet 1,45 sammenholdt med 1,04 for bøger, der fortsat
var ophavsretligt beskyttet.
En analyse af datasættet viste, at muligheden for, at andre også bruger samme indhold, ikke
afholder producenter fra at investere betydelige summer i film baseret på indhold, der er
offentlig ejendom. Det gennemsnitlige budget for filmatiseringer baseret på offentligt indhold er, selv
om det er lavere end filmatiseringer baseret på ophavsretligt beskyttet indhold, højere end det
gennemsnitlige budget for film baseret på et fuldt originalt manuskript.
En klyngeanalyse af projektdataene viste, at der findes filmproducenter, der gør offentligt indhold til en
væsentlig del af deres værditilbud. Etablerede, velkendte filmstudier bruger indhold, der er offentlig
ejendom, hyppigere end den gennemsnitlige filmproducent i datasættet.
Analysen af data for filmbudgetter og profilerne på filmproducenter, der bruger offentligt indhold
som udgangspunkt for deres filmbearbejdelser, bekræfter ikke risiciene for under- eller
overudnyttelse af indhold, der er offentlig ejendom, til afledte formål.
De økonometriske modeller bekræfter eksistensen af private fordele, både for så vidt angår antallet af
seere og biografindtægterne, ved producenters strategi med at bruge indhold, der tidligere har været
ophavsretligt beskyttet, som udgangspunkt for filmmanuskripter. Lignende fordele med hensyn til
antallet af biografgængere kunne bekræftes for de lokale filmproducenter, der filmatiserer indhold, der
er offentlig ejendom. Analysen af dataene bekræftede imidlertid ikke stigende billetindtægter for
producenter, der filmatiserer indhold, der er offentlig ejendom, eller et større publikum til udenlandske
producenters filmatisering af indhold, der er offentlig ejendom.
En økonometrisk analyse bekræftede de private fordele, der er forbundet med muligheden for at teste
filmatiseret indhold på forskellige, men beslægtede markeder. Som foreslået i tidligere økonomisk
litteratur kan filmbearbejdelse være en effektiv strategi til at nedbringe usikkerheder. Forskellen i
resultaterne mellem de fordele, der udspringer af bearbejdelse af indhold beskyttet af ophavsret,
og indhold, der er offentlig ejendom, kunne imidlertid tyde på, at der findes yderligere private
fordele i forbindelse med enerettigheder til filmatisering. Begrænsninger i de data, der er indsamlet
i forbindelse med den foreliggende rapport, giver imidlertid ikke mulighed for at teste, om private fordele
ved enerettigheder til filmatisering er mere fremherskende i forhold til den mulige samfundsmæssige
ulempe, der er forbundet med en lavere variation i tilpasset indhold. En fuldstændig vurdering af de
samlede samfundsmæssige virkninger af forskellige ophavsretlige modeller, der regulerer afledte
rettigheder, bør herefter være det vigtigste område for fremtidige undersøgelser.
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