
      Keel, den 9. Juni 2017 

 

Här 

François Bausch 

Minister vun der nohalteger Entwécklung 

 a vun den Infrastrukturen 

4, place de l'Europe  

L-1499 Luxembourg 

  

  

Här Minister, 

 

 am Numm vun der Wikimedia Lëtzebuerg a.s.b.l. wollte mir Iech 
heimat op eng Rëtsch Punkten opmierksam maachen, déi eis am 
Kader vum Projet vun der neier europäescher Direktiv iwwer de 
Copyright am Digitale Bannemaart (2016/0280 (COD)) wichteg 
sinn. 

E puer Wuert zu eiser Associatioun: Eist Zil ass et, fräit Wëssen zu 
Lëtzebuerg sou wäit wéi méiglech zougänglech ze maachen, a 
Projeten, déi dat virubréngen, z'ënnerstëtzen. Dozou gehéieren an 
éischter Linn d'Projete vun der Wikimedia Foundation, virop déi 
fräi Enzyklopedie Wikipedia (an dobäi natierlech déi op 
Lëtzebuergesch), Wikimedia Commons, eng Datebank mat fräie 
Biller, Téin, asw., Wiktionary, e fräien Dictionnaire, asw. 

Am Kader vu Wikimedia Commons hu mer folgende Problem: D'Zil, 
eise kulturelle Patrimoine ze digitaliséieren an Online zur 
Verfügung ze stellen a sou jiddwerengem fräi zougänglech ze 
maachen,  gëtt momentan duerch legal Barrièren, souguer 
bannent der Europäescher Unioun verhënnert.  

Leider mécht d'Propose iwwer de Copyright, wéi se virläit, net 
genuch, fir deem en Enn ze maachen an nei Weeër z'erméiglechen. 
Am Contraire kéinte souguer Réckschrëtter antrieden, wa s'an der 
aktueller Form adaptéiert géif.  



Mir sinn der Meenung, datt verschidden Aspekter misste wéi follegt 
ugepaakt ginn 

 

1. En Artikel iwwer Panoramafräiheet muss bäigesat ginn 

  

Panoramafräiheet ass bluttnéideg, fir d'Ausdrocksfräiheet an den 
Accés zur Bildung an Europa sécherzestellen. D'Artikele vu 
Wikipedia, als eng Ressource vu fräiem Wëssen, déi vun de 
Benotzer selwer erstallt gëtt, sinn dovun ofhängeg, Biller aus dem 
ëffentlechen Espace vu Gebaier, asw., kënnen ze gebrauchen, fir 
hiren edukative Wäert z'erhéijen.  Déi momentan net-obligatoresch 
Ausnam, an déi zum Deel ganz verschidden Aart-a-Weisen, wéi 
s'an de Memberstaaten ugewennt ginn, maachen et jiddwerengem 
schwéier, vum Tourist bis zur professioneller Dokumentatioun, 
eng Foto oder e Film am ëffentleche Raum ze maachen, an déi am 
Internet ze publizéieren. 

 D'Europäesch Kommissioun hat eng Consultatioun am Kader vun 
der Panoramafräiheet gemaach, där hir Resultater kuerz no hirer 
Propos vun der Copyrightreform verëffentlecht goufen. Der 
Synopsis no si Konsumenten, institutionell Benotzer, 
Déngschtleeschter, professionell Fotografen an Architekten  der 
Meenung, datt eng Ausnam, déi d'Panoramafräiheet erlabe géif, 
wéi dat scho laang an Däitschland de Fall ass, e positiven Impakt 
op hir Aktivitéiten hätt. 

Mir froen dofir, datt eng obligatoresch Ausnam, déi 
d'Panoramafräiheet erlabe géif, an d'EU Copyrightreform 
opgeholl gëtt. 

Artikel 5: Erhale vum Kulturpatrimoine 

Zanter iwwer 10 Joer schafft Wikimedia mat Kulturinstituter 
zesummen, fir datt si hire Fundus kënnen digitaliséieren an 
zougänglech maachen. Beispiller sinn d'Bundesarchiv an 
Däitschland, d'Bundesdenkmalamt an Éisträich, de Rijksmuseum 
an Holland, den Nationalmusée zu Warschau an den Nationale 
Musée vum Mier zu Stockholm, fir just déi ze nennen. 

An de leschte Joren ass d'Fro opkomm, a wéi wäit eng 
Digitaliséierung vu Wierker déi am Domaine public sinn, legal net 



ufechtbar ass. Et gouf Fäll vun iwwerfläissege Juristen, déi 
gemengt hunn, datt Wierker, deenen hir Copyright-Schutzdauer 
ofgelaf war (an der Regel 70 Joer nom Doud vum Auteur) duerch 
d'Scannen oder Digitaliséieren en neit, zousätzlecht Copyright 
kéinte kréien. Domat géif et onméiglech, Wierker, déi am Prinzip 
fräi sinn, och fräi kënnen zougänglech ze maachen. 

 Fir datt Associatiounen op Basis vum Volontariat weider doran 
investéieren, kulturelle Patrimoine ze digitaliséieren, misst den 
Europäesche Legislateur eng "Public Domain Safeguard Clause" 
an d'Copyrightreform abréngen. 

Dat kéint mat enger Prezisioun geschéien, déi festhält, datt, wann 
emol bis d'Copyright an derivéiert Rechter expiréiert sinn, 
verbatim Reproduktioune vum ganze Wierk oder Deeler dovun, 
egal a wéi enger Form, gläichermoosse fräi vun Droit d'auteuren 
oder Droit dérivés wieren. 

 Dat sinn déi zwéi wichtegst Punkten zu der Copyright-Reform, déi 
eis uewe leien, a wou mer frou wieren, wa Lëtzebuerg seng Stëmm 
am Conseil abrénge kéint, fir dat duerchzesetzen. 

 Mir sti selbstverständlech zu Ärer Verfügung, wann Dir dozou méi 
Informatioune bräicht. 

 Onofhängeg dovu wiere mir frou, wa mir eis eng Kéier - am 
beschten nach virun der Summerpaus - kuerz bei engem 
Rendezvous austausche kéinten, fir eis selwer, an eis Projeten an 
Uleiessen, méi am Detail kënne virzestellen. 

  

Bis dohin am Viraus Merci, a mat beschte Gréiss 

Fir Wikimedia Lëtzebuerg  

 

           De President                                 De Sekretär  

             Souza Morais Edson                                         René Beideler 

  

 


