
Reykjavík, 30. nóvember, 2015.

Umsögn vegna frumvarps til laga um höfundalög (endurskoðun höfundalaga, einkaréttindi höfunda 
og samningskvaðir), 333. mál.

Sendandi:
Steinþór Steingrímsson, verkefnastjóri hjá Stofnun Árna Magnússonar í  íslenskum fræðum

Sumarið 2014 tóku gildi ný lög í Bretlandi um notkun höfundarréttarvarms efnis í rannsóknum, á 
söfnum og í skólakerfinu. Með nýju lögunum var hindrunum fyrir texta- og gagnanám í 
rannsóknum, sem eru ekki gerðar í hagnaðarskyni, rutt úr vegi. (Sjá lagabreytingar hér: 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/1372/pdfs/uksi 20141372 en.pdf)

Þar hefur nýrri grein sem lýtur að rannsóknum sem ekki eru gerðar í hagnaðarskyni verið bætt við:

29A Copies for text and data analysis for non-commercial research
(1) The making of a copy of a work by a person who has lawful access to the work does not 
infringe copyright in the work provided that—
(a) the copy is made in order that a person who has lawful access to the work may carry out a 
computational analysis of anything recorded in the work for the sole purpose of research for a 
non-commercial purpose, and
(b) the copy is accompanied by a sufficient acknowledgement (unless this would be impossible 
for reasons of practicality or otherwise).

(2) Where a copy of a work has been made under this section, copyright in the work is infringed 
if—
(a) the copy is transferred to any other person, except where the transfer is authorised by the 
copyright owner, or
(b) the copy is used for any purpose other than that mentioned in subsection (1)(a), except where 
the use is authorised by the copyright owner.

(3) If a copy made under this section is subsequently dealt with—
(a) it is to be treated as an infringing copy for the purposes of that dealing, and
(b) if that dealing infringes copyright, it is to be treated as an infringing copy for all subsequent 
purposes.

(4) In subsection (3) “dealt with” means sold or let for hire, or offered or exposed for sale or 
hire.

(5) To the extent that a term of a contract purports to prevent or restrict the making of a copy 
which, by virtue of this section, would not infringe copyright, that term is unenforceable.”.

Breytingarnar eru rökstuddar með ítarlegri skýrslu sem kom út árið 2011
(https://www.gov.uk/government/publications/digital-opportunity-review-of-intellectual-property- 
and-growth) og bresk stjórnvöld áætla að vegna breytinganna vænkist þjóðarhagur um 
a.m.k. 250 milljón pund á næstu 10 árum.

Fréttatilkynning um lagabreytingarnar er hér (https://www.gov.uk/government/news/new- 
exceptions-to-copyright-reflect-digital-age) Þar er að finna í mjög stuttu máli hvað felst í 
breytingunum og hver ætlaður ávinningur sé af breytingunum. Um þennan lið breytinganna segir 
þar:
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Changes from today include the removal of copyright barriers to Text and Data Mining for non- 
commercial research. This important analytic technique helps the UK’s scientific and academic 
community to deliver new advances in medicine, technology and research.

The text and data mining exception is a particularly important step forward for researchers in the 
UK and will ensure they have the tools that they need to maintain their competitive edge in an 
increasingly global marketplace.

Ástæða þess að ég sendi umsögn um lagabreytingarnar sem liggja nú á borði nefndarinnar er að í 
rannsóknum í máltækni hj á Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum hefur skortur á 
aðgengilegum textagögnum verið okkur fj ötur um fót. Fj allað var um það í skýrslu nefndar um 
notkun íslensku í stafrænni upplýsingatækni (bls. 6), sem kom út fyrr á þessu ári, en í henni var 
einmitt vísað til bresku lagabreytinganna.
http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/mrn/utgaf 
uskra/utgafa.nsf/45BF6E91E01EEC7600257DF600495736/Attachment/skyrsl-nefn isl stafr uppl 
%C3%BDst 2014.pdf

Í skýrslunni er bent á að breytingar á borð við þessar gagnist t.d. í máltækni. Ég vil taka enn dýpra í 
árinni en gert er í skýrslunni og segja að svona breytingar á höfundalögum séu beinlínis 
nauðsynlegar ef ætlunin er að smíða vel nothæf tól til að nota íslensku í tölvubúnaði. Til að það sé 
hægt þarf að búa til tungumálalíkön, þ.e. stafræn líkön sem lýsa tungumálinu með tölfræðilegum 
hætti út frá fyrirliggjandi gögnum, en slík líkön eru nauðsynleg forsenda þess að hægt sé að smíða 
t.a.m. talgreiningartól og vélrænar þýðingarvélar. Til að slík líkön séu sem nákvæmust þarf 
gríðarlegt magn af texta að liggja undir. Við Íslendingar búum við þann vanda að aðeins 300 þúsund 
manns tala íslensku og því verður alltaf takmarkað magn til af texta. Þess vegna er mikilvægt að 
geta notað sem allra mest af þeim texta sem verður til. Lög um höfundarétt, eins og þau eru hér á 
landi núna, gera smíði slíkra textasafna tafsamt, flókið og afar dýrt verkefni, svo mjög að það er 
nánast óvinnandi vegur.

Til að varpa aðeins betra ljósi á það hvers vegna slíkt verkefni er erfitt liggur beint við að skoða það 
sem þegar hefur verið gert hér á þessu sviði. Þegar sett var saman málheild með 25 milljón orðum 
fyrir nokkrum árum, af starfsmönnum Stofnunar Árna M agnússonar og fleirum, var vinnan við að 
afla samþykkis rétthafa stór hluti af allri vinnunni við smíði málheildarinnar. Ef við viljum hins 
vegar standa jafnfætis öðrum og geta notað nýjustu tækni og rannsóknaraðferðir, þurfum við að búa 
yfir svokölluðum „Gigaword Corpus“, þ.e. málheild með a.m.k. 1 milljarði orða. Ef hindranir um 
réttindamál stæðu ekki í veginum væri gerlegt að smíða slíkt verkfæri. Á meðan lögin eru eins og 
nú er þarf að afla leyfa frá hverjum og einum rétthafa, en fæstir rétthafa eiga rétt á textum sem telja 
mikið meira en nokkur hundruð þúsund eða fáar milljónir orða. Rétt er að taka það fram að notkun 
eins og þessi breytir engu um núverandi notkun textanna og dregur ekkert úr 
hagnýtingarmöguleikum rétthafa. Höfundar, eða aðrir rétthafar, hefðu áfram einir ákvarðanarétt um 
það hvort verk þeirra væru gefin út o.s.frv. Það eina sem breytist er að nota má textana við 
rannsóknir. Og ekki þarf að leggja í umfangsmikla vinnu við að afla skriflegs leyfis fyrir notkun 
hvers texta fyrir sig.

Athugasemd mín við lagafrumvarp það sem til umfjöllunar er lýtur sérstaklega að því að í 
höfundalögum er ekki gert ráð fyrir sérstökum heimildum til rannsókna á verkum, án nokkurra 
samningskvaða. Ég vil því leggja til að bætt verði við lagafrumvarpið grein, sambærilegri við grein 
29A sem bætt var í bresku höfundalögin í maí 2014, þar sem vísindamönnum og 
rannsóknastofnunum er veitt heimild til að nota annars höfundaréttarvarið efni til rannsókna, án 
þess að sækja til þess leyfi hjá hverjum og einum rétthafa.
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