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Justitiedepartementet     Stockholm 2019-11-14 
Enheten för immaterialrätt och transporträtt  
ATT: Sabina Hammarberg  
 

Epidemic Sounds synpunkter på Underlag för inhämtning av synpunkter rörande 
genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv.  
 

Epidemic Sound inkommer härmed med synpunkter på innehållet i promemorian från 
Justitiedepartementet som skickades ut 2019-09-23. Epidemic Sound har begränsat sig till 
att kommentera utvalda punkter och besvara utvalda frågor nedan.  
 

Punkt 4 och 5, Vilka typer av förfoganden omfattas?  
 

Artikel 17 omfattar överföring till eller ett tillgängliggörande för allmänheten. Enligt 
Epidemic Sound bör det i relation till artikel 17.2 förtydligas att även icke-kommersiella 
användare fortfarande är ansvariga för att licensiera andra relevanta rättigheter, till exempel 
framställning av exemplar. Det skulle vara orimligt och att ge artikel 17.2 en bredare 
omfattning än så.  
 

I skälen (69) anges det att de tillstånd delningstjänster får genom licensavtal även ska 
omfatta upphovsrättsligt relevanta handlingar i samband med användaruppladdning (för 
icke-kommersiella användare), inom ramen för räckvidden för det tillstånd som 
tjänsteleverantören fått. Som departementspromemorian anger följer det likväl av gällande 
rätt att en användare som laddar upp ett skyddat verk på en delningstjänst förfogar över 
innehållet upphovsrättsligt på ett sådant sätt att det krävs tillstånd från rättsinnehavaren.  
Vad gäller användning av musikverk i uppladdat material innebär detta enligt Epidemic 
Sound att icke-kommersiella användare till exempel ansvarar för framställning av 
exemplar/kopia och eventuell synkronisering av musik i videoproduktioner medan 
delningstjänsten är ansvarig för överföring till eller ett tillgängliggörande för allmänheten. 
 

Vi bedömer att det föreligger ett intresse i att förtydliga detta. Syftet med artikel 17 är enligt 
Epidemic Sounds uppfattning inte att hålla icke-kommersiella användare som laddar upp 
upphovsrättsligt skyddat material fria från upphovsrättsligt ansvar. Snarare är syftet att 
klargöra att även delningstjänster har ett upphovsrättsligt ansvar för de 
upphovsrättsskyddade verk eller andra skyddade alster som användarna laddar upp, och 
enligt artikel 17.1 är det överföring till eller ett tillgängliggörande för allmänheten som 
delningstjänster ansvarar för.  
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Punkt 5, Om begreppet ”kommersiellt syfte”   
 
Enligt artikel 17.2 ska medlemsstaterna föreskriva att de tillstånd/licenser en delningstjänst 
erhåller från rättighetshavare också ska omfatta användarnas överföring till eller 
tillgängliggörande för allmänheten, när dessa inte agerar i kommersiellt syfte eller när 
verksamheten inte genererar betydande intäkter (till exempel genom att dela innehåll utan 
vinstsyfte, eller då de intäkter som genereras är obetydliga i förhållande till den 
upphovsrättsligt relevanta handling som utförs av de användare som omfattas av 
tillståndet).  
 

Epidemic Sounds uppfattning är att definitionen av ”kommersiellt syfte” måste utvecklas. Vi 
anser att direktivets vägledning är vag och öppnar upp för gråzoner i frågan om en 
användare ska anses vara icke-kommersiell eller kommersiell. Vi efterfrågar en tydligare 
vägledning för att undvika att varje delningstjänst själva tvingas definiera begreppet, då vi 
tror detta kommer leda till stor variation av begreppets innehåll mellan olika 
delningstjänster och en osäker och oförutsägbar situation för både användare och 
rättighetshavare. Mot bakgrund av att det i praktiken ofta finns någon form av kommersiellt 
syfte bakom en uppladdning på den typ av plattformar som omfattas av artikel 17 anser vi 
att uttrycket kommersiellt syfte i detta avseende bör ges en bred omfattning. 
 

Punkt 5, Bör det som sägs i skälen (69) om situationer där användarna inhämtat tillstånd 

för sitt förfogande regleras? 

 

Epidemic Sound bedömer att det borde regleras, genom att tydliggöras i lagtext eller 
förarbeten.  
 

I skälen (69) anges att om en användare inhämtat tillstånd att ladda upp visst innehåll på en 
plattform, så behöver inte delningstjänsten därutöver inhämta något tillstånd, men att det 
inte från tjänstens sida bör förutsättas att sådant tillstånd finns.  
 

Det följer naturligt av avtalsfriheten att en rättighetshavare bör kunna välja om hen vill ge 
tillstånd direkt till en (eller flera) användare eller ingå licensavtal med delningstjänsten, eller 
både och för den delen. Syftet med artikel 17 är (bland annat) att klargöra att 
Delningstjänster har ett upphovsrättsligt ansvar för de upphovsrättsskyddade verk eller 
andra skyddade alster som användarna laddar upp, inte att frånta enskilda rättighetshavares 
rätt att licensiera sina verk på det sätt som är mest fördelaktig för dem.  
 

Punkt 7, Ansvarsfrihetsreglering; Om skyldigheten att hindra tillgång till sådant material som 
anmälts av rättighetshavare och skyldigheten att erhålla tillstånd vs. avtalslicens som 
ansvarsbefrielse 

 

Epidemic Sound instämmer med Justitiedepartementet i följande ”Om en Delningstjänst ger 
tillgång till stora mängder av en viss verkstyp torde det kunna begäras av tjänsten att ingå 
avtal om detta med kollektiva förvaltningsorganisationer och andra aktörer som 
representerar större repertoarer och licensierar sådan användning” (sidan 22 i 
promemorian). 
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Epidemic Sound tycker dock det är oklart vad som menas med den analys som vidare anges i 
departementspromemorian sidan 25 om avtalslicens och intrång, samt om denna analys 
bara syftar till delningstjänster på vilken det endast undantagsvis eller i mycket liten 
utsträckning förekommer olovligt material eller om den syftar till samtliga delningstjänster.  
Departementet skriver att ”Avtalslicensen, som regleras i 42 a–h §§ upphovsrättslagen, 
innebär att det med stöd i lag finns möjligheter att teckna avtal som ger rätt att utnyttja i 
princip alla verk av en viss typ. En delningstjänst som ingått ett sådant avtal torde inte 
därutöver behöva tillhandahålla en särskild ordning för att motverka en synnerligen liten 
andel potentiella intrång avseende den aktuella verkstypen.”   
 
Det bör enligt Epidemic Sound inte förutsättas att det skulle röra sig om en “synnerligen liten 
andel potentiella intrång”. Ett stort antal verk som nyttjas på en viss plattform kan ligga 
utanför en sådan avtalslicens och en delningstjänst kan således behöva ytterligare licenser 
för att uppfylla artikel 17.4 led a. 
 
Genom artikel 17 anser vi att leverantörer av delningstjänster har fått en mycket svår 
uppgift. Tjänsterna ska å ena sidan verka för att olovligt material som anmälts inte finns eller 
blir tillgängligt medan å andra sidan lovligt material som laddats upp inte ska påverkas. Vi 
instämmer med departementet om att det är svårt att fullt ut och i alla lägen tillgodose båda 
dessa intressen. I bedömningen av vilka åtgärder som ska anses vara tillräckliga för 
ansvarsbefrielse bör dock en avtalslicens inte per automatik anses vara det.  
 
 
För Epidemic Sound  
 
Kine Haukali  
 


