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Kommentarer från Dataspelsbranschen avseende DSM-direktivets Artikel 17  
 
Dataspelsnäringen i Europa växte med 15% 2018 jämfört med föregående år. För Sverige var motsvarande 
siffra 42%. Sverige och andra EU-länder har producerat många framgångsrika dataspel och genererat stora 
ekonomiska och kulturella värden. I Europa finns både små och stora aktörer, det är ett ekosystem som bygger 
på ömsesidigt utbyte. Många av de mindre lokala utvecklarna finansierar sina utvecklingskostnader genom 
uppdrag från större aktörer, som i sin tur är beroende av möjligheten att lägga ut arbete på mindre företag för 
att effektivt kunna genomföra sina projekt. Dessa lokala samarbeten är på flera sätt förmånliga, jämfört med 
att t ex anlita underleverantörer utanför Europa.  
 
Vår organisation representerar lokala och internationella spelutvecklare, -förlag och specialiserade 
underleverantörer. Vi är bekymrade över delar av förslagen i DSM-direktivet som nu ska implementeras i 
svensk lag. Om det implementeras i sin nuvarande form kommer direktivet att leda till ökad osäkerhet och 
hämma vår inhemska spelindustris konkurrenskraft. 
 
Våra främsta invändningar relaterar till direktivets artiklar 17 respektive 18, 20 och 22. Detta dokument 
behandlar artikel 17. 
 
Artikel 17 var den mest kontroversiella bestämmelsen i direktivet och föremål för intensivt kampanjande från 
båda sidor av debatten. Bestämmelsen syftade till att adressera det så kallade ”value gap/värdeglappet” i 
musikindustrin, dvs skillnaden mellan intäkter från annonsfinansierade tjänster med material som laddas upp 
av användare (såsom Youtube) och de från prenumerationstjänster såsom Spotify och Deezer. Artikelns 
bakgrund och de angivna skälen visar mycket tydligt att föremålet är internettjänster utformade för att ge 
allmänheten tillgång till stora mängder upphovsrättsskyddat material som laddats upp av användare. 
 
Enligt Artikel 17, kommer vissa “onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll” (OCSSPs) att göra intrång i 
upphovsrätt och inte vara befriade från ansvar som mellanhand enligt Artikel 14 i E-handelsdirektivet när de 
ger allmänheten tillgång till upphovsrättsligt skyddat material som laddats upp av användare. Dessa OCSSP 
måste inhämta tillstånd från rättighetshavare att sprida eller överföra verken till allmänheten. 
 
Nyckeln till Artikel 17 – och den viktigaste bestämmelsen ur vår branschs synpunkt – är definitionen av 
“onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll” (OCSSP) enligt Article 2(6) i direktivet: 
 
en leverantör av en av informationssamhällets tjänster som har som huvudsyfte eller ett av sina huvudsyften att 
lagra och ge allmänheten tillgång till en stor mängd upphovsrättsskyddade verk eller andra skyddade alster 
som laddats upp av dess användare, som leverantören ordnar och marknadsför i vinstsyfte  
 
Den här definitionen innebär att dataspelsföretag som har sidoverksamheter som berör användargenererat 
material eller material som laddats upp av användare inte omfattas av Artikel 17, eftersom de inte har som 
huvudsyfte att ”lagra och ge allmänheten tillgång till en stor mängd upphovsrättsskyddade verk eller andra 
skyddade alster som laddats upp av dess användare, som leverantören ordnar och marknadsför i vinstsyfte”. 
Definitionen kan också ge nya möjligheter för de av våra medlemsföretag som alltjämt lider av intrång från 
pirattjänster att vidta åtgärder. 
 
Dock menar vi att det vore värdefullt i detta sammanhang om definitionen av en OCSSP är tydlig och klar i det 
avseendet att den omfattar molntjänster som möjliggör storskalig distribution av upphovsrättsligt skyddade 
verk utan medgivande. Det klargörandet skulle kunna ske genom att lägga till en mening i första stycket av 
Artikel 2(6):  
Sådana tjänstetillhandahållare omfattar molntjänster som möjliggör storskalig distribution utan medgivande av 
upphovsrättsligt skyddade verk eller annat upphovsrättsligt skyddat material. 
 
Det är av avgörande vikt för våra medlemsföretag att EU:s medlemsländer håller sig mycket nära formuleringen 
i definitionen av en OCSSP i Artikel 2(6) när direktivet implementeras i nationell lag. Syftet med detta är 
tvåfaldigt: (a) att framhålla att Artikel 17 inte omfattar dataspelsföretag med sidoverksamheter som berör  
användargenererat material eller material som laddats upp av användare och (b) att de skyldigheter som 
Artikel 17 avser ålägga tjänsterna omfattar alla tjänsteleverantörer som fall inom definitionen av en OCSSP. 
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Skäl (66) innehåller ett antal viktiga klargöranden av de skyldigheter som Artikel 17 ålägger OCSSP:er, däribland 
(a) at de åtgärder de vidtar i samarbete med rättighetshavare inte ska leda till begränsningar i tillgängligheten 
för icke-intrångsgörande material, (b) att dessa åtgärder inte ska påverka användare som använder OCSSP:ns 
tjänster för att ta lagligen ladda upp och ta del av information på sådana tjänster, och (c) att de skyldigheter 
som Artikel 17 ålägger tjänster inte leder till att medlemsstaterna föreskriver en allmän övervakningsskyldighet. 
 
Dessa skyddsmekanismer för användare och icke-intrångsgörande material måste korrekt reflekteras i den 
nationella implementeringen. De kan visa sig mycket viktiga för att säkerställa att dataspelsmaterial som 
laddats upp av ”influencers” (som har blivit betydelsefulla för vår bransch, inte minst i marknadsföringssyfte) 
inte utan avsikt eller i onödan tas bort av övernitiska OCSSP:er. 
 
Skäl (70) föreskriver att användarna bör ha rätt att ladda upp och tillgängliggöra innehåll som genereras av 
användare för de specifika syftena att utgöra citat, kritik, recensioner, karikatyrer, parodier eller pastischer, 
samt att OCSSP:er bör införa ändamålsenliga mekanismer för snabb hantering av klagomål och prövning. 
 
Dessa villkor måste, även de, korrekt reflekteras i den svenska implementeringen eftersom det kan bli viktigt 
att säkerställa att dataspels-influencers kan fortsätta att ladda upp och tillgängliggöra dataspelsmaterial utan 
risk för onödiga åtgärder från OCSSP:er. 
 
Slutsatser 
 
Vi rekommenderar att den svenska implementeringen av Artikel 17 håller sig så nära formuleringarna i Artikel 
17 och Artikel 2(6) som möjligt , att definitionen av en ”onlineleverantör av delningstjänster för innehåll” i 
Artikel 2(6) skall klargöras så att den uttryckligen omfattar omfattar molntjänster som möjliggör storskalig 
distribution av upphovsrättsligt skyddade verk utan medgivande molntjänster. Därtill att bestämmelserna i Skäl 
(66) och (70) i Direktivet korrekt reflekteras så att lagstiftningen skyddar användare och bruk av icke-
intrångsgörande material. Vi rekommenderar att: 
  

(a) verk såsom dataspel som vilar på två skilda upphovsrättsliga regelverka skall uteslutas från den 
svenska implementeringen eller, för det fall detta inte är möjligt, 

(b) dataspel behandlas i den svenska implementeringen i enlighet med vad som framförts ovan så att 
nödvändig flexibilitet säkerställs för branschens arbetsformer i syfte att bibehålla dess 
anpassningsbarhet, konkurrenskraft och tillväxt. 
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