Licens
svillkor – audiovisuella
a produktio
oner

NCBs llicensviillkor – audiov
visuella produktionerr
§1 – Om
mfattning
g av licens
Dessa licensvillkor gä
äller för bes
skyddade m
musikverk som
s
NCB fö
örvaltar, occh utnyttjas
s i förbinn och distribution av a
audiovisuella produkte
er. Produkttion åsyftar kombinat-delse med produktion
åll samt eftterföljande framställning av kopio
or. Produce
enten (=
ionen av ljjud och visuellt innehå
person/firm
ma ansvarig för betaln
ningen av N
NCB vederlaget), skall inhämta ttillstånd från NCB före
e
varje ny produktion påbörjas,
p
samt före ti llverkning av
a ytterliga
are kopior a
av redan ex
xisterande
ella produktter. Bifogad
d ansökning
gsblankett ska använd
das. Produccenten ansöker – tillaudiovisue
lika betala
ar för – anta
al kopior (a
av film, vide
e, CDROM etc.) som skall
s
producceras.
g ger produ
ucenten ick
ke-exklusiv tillåtelse att bruka occh distribue
era de muBetalning av vederlag
verk som fa
akturerats för.
f
NCBs liccens gäller endast förr distributio
on i Nordisk
ka och Balsikaliska v
tiska lände
erna, såvida inget ann
nat framgårr av faktura
an.
ns gäller en
ndast inspellningen av de skyddad
de musikaliiska verken
n, med ellerr utan text
NCBs licen
– och enda
ast det visu
uella innehå
ållet som b
beskrivs i an
nsökan.
ns gäller alla de anspråk som en rättighetsh
havare – vilken är med
dlem eller represenNCBs licen
terad av N
NCB – kan ha
h i förbindelse med in
nspelning av
a musik en
nligt dessa villkor.

§2 – Beräkning och faktturering av royalties
ska beräknas och fakttureras av N
NCB i enlighet med gä
ällande villk
kor och tariiffer. FinRoyalties s
nas på ww
ww.ncb.dk. I händelse av avsakn ad av lämp
plig tariff sk
ka parterna
a enas om belopp
b
som ska utbetalas.
ura och kvitto för utfö
örd betalnin
ng utgör be
evis för att licens har b
beviljats i enlighet
e
NCBs faktu
med dessa
a licensvillk
kor.

§3 – Ob
bligatoris
ska upply
ysningarr
Producenten är förpliiktigad att i produktio nens förtex
xt/rullande text uppge
e följande in
nformation:




örfattare, arrangör(er)
) och förläg
ggare
Verrkens titel, komponist(er), textfö
Typ
p av använd
dning som licensen gä
äller för
NCBs logga

nämnda upp
plysningar av
a praktisk
ka orsaker inte
i
kan ing
gå i produk
ktionens förr- eller rulOm ovann
lande text (till exemp
pel TV rekla
amer som i nte har rullande text), ska dessa
a uppges i produktionens innleggskort, etikett, inn
nehållsförte
eckning elle
er annat ma
aterial som medföljer
nen.
produktion

§4 – Särskilda tillåtelse
t
r
oducenten ansöka
a
om ett särskiltt tillstånd frrån rättighe
etshavarna, detta
I vissa fall måste pro
mband med den urspru
ungliga NCB
B-ansökan. Dessa fall är:
sker i sam
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Ny
y musik till existerande text
Ny
y text till ex
xisterande musik
Öv
versättning av originaltext till an nat språk eller
e
anpass
sad översätttning
An
npassning eller
e
arrangemang av upphovsrätttsligt skyddade verk (musik och
h/eller
tex
xt)
Fö
örstagångsinspelning av
a musik i k
kommersiellt samman
nhang
An
nvändning av
a musik i spelfilm
s
elle
er reklamproduktion
An
nvändning av
a musik i politiskt, re
eligiöst eller pornograffiskt samm
manhang
Sa
ampling och
h/eller fragmentarisk rreproduktio
on av upphovsrättsligtt skyddade verk

§5 – Ide
eell upph
hovsrättt
Producenten får inte kränka upp
phovsmann
nens ideella
a upphovsrä
ätt. Namne
et på uppho
ovsmannen
k
av verrket, och ve
erket får in
nte modifierras och inte
e heller görras tillska anges på varje kopia
gängligt fö
ör allmänhe
eten på ett sätt eller i ett samma
anhang som
m är kränka
ande för up
pphovsmannens k
konstnärliga anseende
e eller kara
aktär, tillika
a för verketts anseende
e eller kara
aktär. [cf.
Sektion 3 av den Sve
enska Upph
hovsrättslag
gen)

§6 – Vik
ktiga förtydliganden
NCBs tillsttånd omfatttar som tidigare faststtällt i § 1 endast ljudin
nspelning a
av musikaliska verk –
och därförr inte följan
nde aktiviteter:
 Tills
stånd för kopiering
k
av
v ljud från e
ett befintlig
gt fonogram
m (skiva, ka
assettband,, CD, DCC,
Min
nidisc etc.) eller från existerande
e
e audiovisue
ell produktiion. I sådan
nt fall måstte
pro
oducenten på
p egen hand ansöka om tillstånd från skivbolag eller
film
m/videoprod
ducenten so
om tilllägg till NCB-an
nsökan för klarering
k
av
v verket i fråga.
f
 Tills
stånd för offentligt
o
fra
amförande//uppvisning
g. I detta fa
all är det orrganisatöre
en som ska
avttala med ST
TIM gälland
de vederlag
g för offentlligt framförrande/uppv
visning.
 Tills
stånd för re
eproduktion
n av ett mu
usikaliskt verks text, bild
b eller grrafik. I såda
ant fall
må
åste producenten på egen hand a
ansöka om tillstånd frå
ån rättighe
etshavare eller
nnes utgiva
are.
den

§7 – Revision oc
ch kontr
roll
NCB är berättigat till kontroll av
v producenttens bokförring och inn
nehavande av audiovisuella
sa licensvil lkor.
produkter i den mån det angår aktiviteter som omfatttas av dess

§8 – Sanktionerr
Producenten är ansva
arig för att uppge kor rekt inform
mation vid ansökan
a
om
m tillstånd.
orrekt inforrmation upp
pges är NC B berättiga
at att återka
alla utgiven
n licens. I sådant
s
fall
Skulle inko
åtar sig prroduceten att
a återkalla
a alla osåld
da kopior från handeln
n och betala
a dubbelt vederlag
för redan s
sålda kopio
or samt ersätta NCB fö
ör eventuellla kostnade
er i detta a
avseende.

§9 – Ska
adestånd
d
När producenten beta
alar enligt detta
d
avtal , godtar prroducenten att villkore
en i fråga tä
äcker
kt. Skadestånd kan dä
ärmed kräv
vas för utgiv
velser som inte anmäls till NCB
dennes förrsta produk
samt inte faktureras av NCB. Om producen
nten inte uppfyller villlkoren i dettta avtal för
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produktion
n i fråga eller framtida
a utgivelserr kan NCB kräva
k
skadestånd på u pptill 100 % av det
fakturerad
de beloppett.

