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26 October 2015 

 
Käre kommissionär Oettinger. 

Cc: Vice ordförande Ansip, kommissionär Navrasics 

Europas offentliga kulturarvsinstitutioner är nyckeln till att påverka och forma våra liv med 
oöverträffad tillgång till information, kultur och vår gemensamma historia. De främjar kunskap, 
utbildning, forskning och uppmuntrar skapandet av ny kultur. 

Olika sätt att dela och engagera med hjälp av kulturellt innehåll har förändrats i en digital tidsålder, 
men hinder i gällande europeisk upphovsrättslagstiftning begränsar den fulla potentialen. 
Konsekvensen blir att våra institutioner, som innehåller stora samlingar som etablerats och vårdas 
med offentliga medel, inte på ett enkelt sätt kan göras tillgängligt på internet för allmänheten. 

Senare i år kommer Europakommissionen att föreslå en ny europeisk upphovsrättslagstiftning som 
en del i sin strategi att skapa en inre europeisk digital marknad. Vi, de undertecknande direktörerna 
för Europas (ledande) museer, bibliotek och arkiv, vill därför understryka vikten av att skapa en 
förbättrad upphovsrättslagstiftning som lättare möjliggör tillgång på internet till mer av Europas rika 
kulturarv. Framgången för en inre europeisk digital marknad hänger på om en sådan betydelsefull 
förändring kan antas. 

Europaparlamentet har i sin utvärderingsrapport av gällande upphovsrättslagstiftningar som antogs 
innan sommaren tydligt uppmärksammat problemet, direkt påverkat av behovet av förändring som 
framförts av Europeana på uppdrag av de kulturarvsinstitutioner man representerar. 
Europaparlamentet har begärt att det kommande förslaget om ny upphovsrättslagstiftning från 
Kommissionen ska omfatta uppdaterade bestämmelser för bibliotek, arkiv och museer som tillåter 
oss fullt ut att interagera med människor på internet. Eftersom Europeana finns för att erbjuda en 
plats för att samarbeta och dela kulturarv, vill vi understryka rapportens budskap. 

Låt oss vara tydliga, när vi ber om en upphovsrättslagstiftning som till fullo tillåter oss att 
representera våra samlingar på internet, ber vi inte om bestämmelser som undergräver 
möjligheterna för upphovspersoner, förlag eller andra intressenter att försörja sig på sin kreativitet. 
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Vi vill ha möjligheten att tillgängliggöra de verk i våra samlingar som inte aktivt nyttjas av 
upphovspersonerna eller deras efterlevande rättighetshavare. Förbättrad tillgång till verk på internet 
som inte är tillgängliga genom andra kanaler bidrar till att främja upphovspersonerna och samtidigt 
uppmuntra till ny skapande verksamhet. 

Våra institutioner befinner sig i en utmanande position både som vårdare av upphovsrättsligt 
skyddade verk, där möjligheten att få tillstånd är tidsödande och ofta omöjligt att säkra, och hanterar 
samtidigt allmänhetens förväntningar om nätbaserad tillgång. 

Ett upphovsrättssystem som utestänger stora delar av våra samlingar på museerna eller begränsar 
dem till fysiska arkiv och bibliotek, som inte alltid är enkla att nå, gynnar ingen. I sin ytterlighet 
avspeglar inte heller ett sådant system de berättigade förväntningarna på Europa och är i strid med 
de politiska målen för EU och dess medlemsländer på kulturella och utbildningsområden. 

Europa skulle bli mycket starkare om vi kan representera traditionellt, offentligt finansierad tillgång 
till fysiskt kulturarv på en pulserande digital plats. 

Vi uppmanar Europakommissionen att ta itu med dessa problem i kommande förslag till 
upphovsrättslagstiftning. Som Europaparlamentet rekommenderade i juli behöver förslaget innehålla 
en revidering av existerande inskränkningar till förmån för bibliotek, arkiv och museer. Sådan 
revidering bör tillåta våra institutioner att ge tillgång till våra samlingar på nätet som inte aktivt 
förvaltas eller finns tillgängliga via kommersiella kanaler, utan att behöva inhämta tillstånd från 
rättighetshavarna. 

Vi ser fram emot att arbeta med Kommissionen och alla andra intressenter för att skapa ett 
upphovsrättsligt ramverk som tillförsäkrar att kulturarv kan delas och vara till glädje för alla. Som 
stödjer både institutionernas roll att dela och ge tillgång till andra människors verk och samtidigt 
skyddar legitima intressen hos upphovspersoner och förlag som är betydelsefulla för att uppmuntra 
och inspirera pågående kulturellt utbyte. 

 
 
Jill Cousins, Executive Director, Europeana Foundation 

 
 
 
 
 
 
Mikkel Bogh, Director, National Gallery of Denmark 
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Dr. Maria Inês Cordeiro, Director-General, National Library of Portugal, Portugal  

 
 
Kaat Debo, Director, MoMu, Belgium 
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Björn Jordells,Director General, Swedish National Archives,  Chair of Digisam, Swedish National 
coordination of digitisation, digital preservation and digital access to cultural heritage 

 
 
Monique Kieffer, General Director, National Library of Luxembourg 

 
Dr Lily Knibbeler, Director-General of the Koninklijke Bibliotheek, The Netherlands 

 
Erland Kolding Nielsen, Director General, The Royal Library, Copenhagen University, Denmark 

 
Juhani Kostet, General Director,  National Board of Antiquities, Finland 

 
Svend Larsen, Chief Executive,The State and University Library Denmark, Denmark 
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Diane Lees CBE, Director-General, Imperial War Museum/Chair of the National Museum Directors' 
Council, UK 

 
 
Prof. Dr Patrick Lefèvre, Bibliothèque royale de Belgique, Belgium 

 
Dragoş Neagu, President, National Association of Public Libraries and 
Librarians in Romania (ANBPR) 

 
 
Elisabeth Niggemann, Director-General, Deutsche Nationalbibliothek, Germany 

 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Hermann Parzinger President, Prussian Cultural Heritage Foundation 

 
 
Wim Pijbes, General Director, Rijksmuseum Amsterdam  
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Pier Paolo Poggio, Scientific Director,Fondazione Luigi Micheletti, Brescia, Italy 

 
Claudia Şerbănuţă, General Director, Romanian National Library 

 
 
Sorina Stanca, Director, Cluj County Library, Romania 

 
 
 
Karel Velle, General Director, National Archives, Belgium 

 
 
 
 
Gian Luca Farinelli, Director Cineteca di Bologna, Italy 
No digital signature received. 
 
Marens Engelhard - General Director, National Archief, The Netherlands 
No digital signature received. 
 
Edwin van Huis,  General, Director Naturalis Biodiversity Center, Leiden, The Netherlands 
No digital signature received. 
 
Jan Müller, CEO Netherlands Institute for Sound and Vision, Netherlands 
No digital signature received. 
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Massimo Negri, Director ,EMA - European Museum Academy, The Hague,The Netherlands  
No digital signature received. 
 
Adriana Szekely, President, Romanian Librarians Association (ABR) 
No digital signature received. 
 
Andris Vilks, Director, National Library of Latvia 
No digital signature received. 
 
 
 


