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Justitiedepartementet      
Enheten för immaterialrätt och transporträtt  

Underlag för inhämtning av synpunkter rörande genomförandet av artikel 17 i EU:s 
nya upphovsrättsdirektiv  
  

Denna promemoria har tagits fram av tjänstemän på enheten för immaterialrätt 
och transporträtt inom Justitiedepartementet för att underlätta för svenska aktörer 
att lämna synpunkter på hur artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv bör genom-
föras i svensk rätt. Innehållet i promemorian ger inte i någon del uttryck för rege-
ringens uppfattning om hur direktivets olika delar bör bedömas och genomföras.  

Inbjudan att lämna synpunkter  

Ni välkomnas att lämna synpunkter på innehållet i denna promemoria. Ni väljer 
själva om ni vill inkomma med synpunkter endast i vissa delar och Ni är naturligtvis 
även välkomna att besvara frågor som inte ställs eller belysa aspekter som inte finns 
med i denna promemoria. 

Synpunkter lämnas, gärna senast den 25 oktober 2019, till enheten för immaterial-
rätt och transporträtt (Ju/L3) på adress ju.l3@regeringskansliet.se.  

1. Inledning  

Den 17 april 2019 antog EU det nya upphovsrättsdirektivet som inom EU ofta kallas 
för DSM-direktivet (Digital Single Market). Direktivet ska vara genomfört i med-
lemsstaterna senast den 7 juni 2021. Ett stort antal myndigheter, organisationer 
och företag har bjudits in att delta i genomförandearbetet. Ett första möte hölls i 
juni 2019. Ett andra möte kommer att hållas den 24 september 2019. Det mötet 
syftar till att inhämta synpunkter om hur direktivets artikel 17 ska genomföras i 
svensk rätt, men också till att skapa en uppfattning om svenska aktörers syn på den 
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process som EU-kommissionen nu avser att inleda med att ta fram riktlinjer för till-
lämpningen av artikel 17. Vid mötet kommer innehållet i denna promemoria att 
presenteras.  

Promemorian utgör ett första underlag för inhämtande av synpunkter avseende ar-
tikel 17 och innehåller en genomgång av artikelns olika delar. Därutöver lämnas 
några förslag till hur artikeln på ett övergripande plan skulle kunna förstås och ett 
stort antal frågor ställs om innehållet. De frågeställningar som tas upp i promemo-
rian grundar sig i stor utsträckning på de olika uppfattningar om hur artikel 17 ska 
förstås som uttryckts av olika aktörer. De frågeställningar som nu tas upp är inte 
heltäckande. Ytterligare möten kommer att ägnas åt genomförandet av artikel 17.  

2. Vad är syftet med artikel 17?  

I direktivets artikel 17 finns bestämmelser om ansvar för vissa plattformar som är 
tillgängliga online och som möjliggör för sina användare att dela med sig av innehåll 
och ta del av sådant innehåll som andra användare laddat upp på plattformen. Bak-
grunden till bestämmelserna återges i direktivets skäl. Där anges att onlinemark-
naden för innehåll har blivit alltmer komplex de senaste åren. Onlinetjänster för 
delning av innehåll som ger tillgång till en stor mängd upphovsrättsskyddat innehåll 
som laddas upp av användarna har blivit viktiga källor för tillgång till innehåll online. 
Tjänsterna är ett sätt att skapa bredare tillgång till kulturella och kreativa verk och 
erbjuder goda möjligheter för de kulturella och kreativa branscherna att utveckla 
nya affärsmodeller. Tjänsterna möjliggör mångfald och gör innehåll lättillgängligt, 
men de skapar även utmaningar när upphovsrättsskyddat innehåll laddas upp utan 
föregående tillstånd av rättsinnehavarna. Det anges vidare i skälen att det förelig-
ger en rättslig oklarhet när det gäller frågan om sådana tjänsteleverantörer ägnar 
sig åt upphovsrättsligt relevanta handlingar och behöver inhämta tillstånd från 
rättsinnehavarna för det innehåll som laddats upp av användare som inte har de 
relevanta rättigheterna för det uppladdade innehållet. Oklarheten påverkar rätts-
innehavarnas förmåga att avgöra om och på vilka villkor deras verk och prestationer 
används och deras möjligheter att få en lämplig ersättning för denna användning. 
Det är därför, anges det i direktivet, viktigt att främja utvecklingen av licensmark-
naden mellan rättsinnehavare och tjänsteleverantörerna och sådana avtal bör sä-
kerställa rättvisa villkor och rimlig jämvikt mellan parterna. 
Rättsinnehavarna bör få lämplig ersättning för användningen av deras verk och pre-
stationer. Samtidigt bör det inte finnas någon skyldighet för rättsinnehavarna att 
ingå avtal, eftersom direktivets bestämmelser i denna del inte avser att påverka 
avtalsfriheten (skäl 61).   

3.  Vilka plattformar omfattas av de nya bestämmelserna?  
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Direktivet  

Artikel 17 gäller för sådana plattformar som i direktivet kallas för ”onlineleverantö-
rer av delningstjänster för innehåll” – hädanefter i denna promemoria benämnda 
Delningstjänster. Bland övriga definitioner i direktivets artikel 2, finns också en de-
finition av detta begrepp. Enligt artikel 2.6 avses en leverantör av en av informat-
ionssamhällets tjänster som har som huvudsyfte eller ett av sina huvudsyften att 
lagra och ge allmänheten tillgång till en stor mängd upphovsrättsskyddade verk el-
ler andra skyddade alster som laddats upp av dess användare och som leverantören 
ordnar och marknadsför i vinstsyfte.  

I artikel 2.5 finns ytterligare en definition av betydelse för frågan om vilka plattfor-
mar som omfattas. Där definieras nämligen begreppet  
”informationssamhällets tjänster” som en sådan tjänst som avses i artikel 1.1 b i 
direktiv (EU) 2015/1535. I den bestämmelsen anges i sin tur att med informations-
samhällets tjänster avses ”tjänster som vanligtvis utförs mot ersättning på distans, 
på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare”.  

Av betydelse för avgränsningen av vilka Delningstjänster som omfattas av artikel 17 
är också de skäl som knyter an till artikel 2.6 och artikel 17. Här anges – som ut-
gångspunkt – att vissa av informationssamhällets tjänster är, som en del av deras 
normala användning, utformade för att ge allmänheten tillgång till upphovsrätts-
skyddat innehåll som laddas upp av användarna (skäl 62). I samma skäl anges att 
direktivets definition (artikel 2.6) av Delningstjänster endast bör inriktas på online-
tjänster som spelar en viktig roll på innehållsmarknaden online genom att de kon-
kurrerar med andra onlinetjänster för innehåll, till exempel tjänster för streamning 
av ljudfiler och videor, för samma användargrupper. Som en spegling av artikeltex-
ten i 2.6 anges vidare att de tjänster som omfattas av direktivet är tjänster där hu-
vudsyftet, eller ett av huvudsyftena, är att lagra upphovsrättsskyddat innehåll och 
ge användarna möjlighet att ladda upp och dela en stor mängd av detta innehåll, i 
syfte att direkt eller indirekt generera vinst genom att organisera och marknadsföra 
innehållet i avsikt att locka en större publik, också genom att ordna det i kategorier 
och inkludera riktad marknadsföring.  

När det gäller den närmare bedömningen av om en viss plattform lagrar och ger 
tillgång till en stor mängd upphovsrättsskyddat innehåll anges att bedömningen bör 
ske från fall till fall och att hänsyn därvid bör tas till en kombination av faktorer, till 
exempel tjänstens publik och antalet filer med upphovsrättsskyddat innehåll som 
tjänstens användare laddat upp (skäl 63). 

I artikel 2.6 anges också ett antal typer av plattformar som inte utgör Delningstjäns-
ter. Hit hör leverantörer av tjänster som onlineencyklopedier utan vinstsyfte, fil-
lagringsplatser för vetenskapligt och pedagogiskt material utan vinstsyfte, plattfor-
mar för utveckling och delning av programvara med öppen källkod, tjänster för 
elektronisk kommunikation i enlighet med vad som avses i direktiv (EU) 2018/1972, 



4 (46)  

  
  

näthandelsplatser, molntjänster för företag och andra molntjänster som ger använ-
darna möjlighet att ladda upp innehåll för eget bruk. I skälen anges i anslutning till 
detta att  
Delningstjänster inte bör omfatta tjänster som har ett annat huvudsyfte än att ge 
användarna möjlighet att ladda upp och dela en stor mängd upphovsrättsskyddat 
material i syfte att erhålla vinst från den verksamheten. Som exempel på sådana 
tjänster anges tjänster för elektronisk kommunikation, molntjänster för företag och 
andra molntjänster som ger användarna möjlighet att ladda upp innehåll för eget 
bruk, exempelvis fillagring på internet, eller näthandelsplatser vars huvudverksam-
het är detaljhandel snarare än att ge tillgång till upphovsrättsligt skyddat innehåll 
(skäl 62). I samma skäl anges vidare att leverantörer som plattformar för utveckling 
och delning av programvara med öppen källkod, fillagringsplatser för vetenskapligt 
och pedagogiskt material utan vinstsyfte samt onlineencyklopedier utan vinstsyfte 
inte heller bör omfattas av definitionen av Delningstjänst. Slutligen anges att an-
varsfrihetsmekanismen (se vidare angående detta begrepp nedan) i direktivet inte 
bör tillämpas på tjänsteleverantörer vars huvudsyfte är att bedriva eller möjliggöra 
piratkopiering av upphovsrättsskyddat material. 

Särskilda frågeställningar  

Förhållandet mellan definitionen i artikel 2.6 och skäl 62 och 63  

Det finns olika uppfattningar i frågan om hur bred direktivets definition av Delnings-
tjänst är och därmed vilken typ eller andel av befintliga och framtida plattformar 
som träffas av det nya regelverket. En särskild fråga i sammanhanget är förhållan-
det mellan texten i artikel 2.6 och de skäl som ansluter till artikeln (främst skäl 62 
och 63).  

Det kan inledningsvis konstateras att definitionen i artikeltexten är relativt allmänt 
hållen. Det som sägs i skäl 62, t.ex. om att ”definitionen endast bör inriktas på tjäns-
ter som spelar en viktig roll på innehållsmarknaden online genom att de konkurrerar 
med andra onlinetjänster för innehåll” återges t.ex. inte uttryckligen i artikeln. Det-
samma gäller den helhetsbedömning som enligt skäl 63 ska göras och där faktorer 
som ”tjänstens publik” ska vägas in i bedömningen av om en viss plattform utgör 
en ”Delningstjänst”. 

Samtidigt kan det konstateras att artikeltexten innehåller flera begrepp som är re-
lativa på så sätt att de måste bedömas med utgångspunkt i det sammanhang i vilket 
de förekommer. Det framstår t.ex. som näraliggande att definitionens begrepp ”en 
stor mängd” upphovsrättsskyddat innehåll måste hämta sitt konkreta innehåll bl.a. 
i det bakomliggande syftet såsom det kommer till uttryck i skälen. Detsamma kan 
sägas om kravet på att tjänsteleverantören ska ”ordna och marknadsföra” innehål-
let i vinstsyfte, där en viss aktivitetsnivå i båda dessa avseenden måste uppnås för 
att omfattas av direktivets definition.  
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Av betydelse för den krets av plattformar som omfattas av definitionen i artikel 2.6 
är också rekvisitet att det ska vara ett av tjänstens huvudsyften att möjliggöra del-
ning av upphovsrättsskyddat innehåll. Tjänster som inte har ett sådant huvudsyfte 
omfattas alltså inte, även om det i och för sig är möjligt att på plattformen i fråga 
dela sådant material eller att sådant material i realiteten också förekommer. Exem-
pel på sådana plattformar är – utöver t.ex. de näthandelsplatser som anges uttryck-
ligen i artikel 2.6 – diskussionsforum och s.k. dejtingsajter. Sådana plattformar har 
inte delning av upphovsrättsskyddat material som något av sina ”huvudsyften”. 
Inte heller huvudsyfte är emellertid ett absolut begrepp med klart definierade grän-
ser. I praktiken är det naturligtvis också vanligt att en plattform har flera syften och 
därmed inte med lätthet låter sig placeras i en viss kategori.  

Ytterligare ett rekvisit som varit föremål för diskussion är kravet på att tjänsten ska 
syfta till att ”lagra och ge allmänheten tillgång till en stor mängd upphovsrättsskyd-
dade verk eller andra skyddade alster” som laddats upp av dess användare. Orda-
lydelsen talar i första hand för att det saknar betydelse om det är fråga om tillhan-
dahållanden som sker utan rättighetshavarens medgivande eller med tillstånd. En 
möjlig tolkning är dock att det som avses är sådant material som åtnjuter skydd mot 
just de konkreta handlingarna som vidtas (uppladdning och tillhandahållande). Där-
med skulle avses sådant material som laddas upp av användare utan tillstånd, en 
utgångspunkt som kan vara lättare att förena med det bakomliggande syftet till be-
stämmelsen och den helhetsbedömning som enligt skäl 63 ska göras i det enskilda 
fallet. I sådana fall skulle plattformar som består av innehåll som användarna själva 
innehar rätt eller licens till inte utgöra Delningstjänster i direktivets avseende, oav-
sett storlek (en annan sak är att de oavsett bedömningen i denna del inte skulle 
omfattas av t.ex. 
skyldigheten att ingå licenser eller vidta åtgärder för att förhindra intrång, se vidare 
nedan avseende artikel 17.4). 

I ljuset av det som beskrivs vill vi höra er uppfattning i följande frågor:  

• Är den övergripande beskrivning som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 

Den övergripande beskrivningen är korrekt, men vi vill reda ut några missuppfatt-
ningar. Beskrivningen visar att det råder tveksamhet om vissa inslag i definitionen 
av onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll, såväl i den operativa delen 
av direktivet som i skälen. Vi ska försöka hjälpa till att klargöra dem nedan: 

1) I beskrivningen nämns det att det som sägs i skäl 62 om att definitionen ”bör 
endast inriktas på onlinetjänster som spelar en viktig roll på innehållsmarknaden 
online genom att de konkurrerar med andra onlinetjänster för innehåll” inte ut-
tryckligen återges i artikeln. Vi anser att denna mening bara innehåller bakgrunds-
information som beskriver den faktiska marknadssituation som motiverar lagstift-
ningsingripanden. Den utgör inte i sig något kriterium för en objektiv definition av 
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en onlineleverantör av delningstjänster för innehåll som omfattas av detta direktiv. 
De olika kriterier som används för att definiera onlineleverantörer av delningstjäns-
ter för innehåll på ett proportionerligt men lämpligt sätt anges i stället i artikel 2.6. 
 
2) I beskrivningen sägs det också att faktorer som nämns i skäl 63, såsom ”tjäns-
tens publik”, inte upprepas i artikel 2.6 i fråga om bedömningen av ”om en viss 
plattform utgör en ”Delningstjänst””. För det första är inte begrepp som ”publik” 
och ”antal verk” kriterier som används för att definiera vad som utgör en delnings-
tjänst, utan snarare för att fastställa om en sådan tjänst ger tillgång till ”en stor 
mängd upphovsrättsskyddade verk eller andra skyddade alster”, eftersom det bara 
är i sådant fall som en onlineleverantör av delningstjänster för innehåll omfattas av 
artikel 17. Det var ett politiskt beslut att inte ta med dessa icke uttömmande krite-
rier i definitionen, utan att i stället bara framhålla dem som exempel i ingressen, 
som vägledning för tolkningen. Syftet var att definitionen skulle bli framtidssäkrad 
och tillräckligt flexibel för att möjliggöra en bedömning från fall till fall. Vi anser till 
exempel att bedömningen inte bara bör basera sig på kvantitativa kriterier, som de 
faktorer i skäl 63 som redan har nämnts, utan också på kvalitativa kriterier, och att 
de angivna exemplen inte ska vara uttömmande (se vårt svar om definitionen av 
”en stor mängd” nedan). 
 
3) Vi håller helt med om att en del begrepp måste bedömas med utgångspunkt 
i det sammanhang i vilket de förekommer i varje enskilt fall (till exempel ”stor 
mängd”). Däremot tycker vi inte att detsamma kan sägas om begreppen ”ordna” 
och ”marknadsföra” innehållet, eftersom dessa har utvecklats i EU-domstolens 
rättspraxis (se till exempel mål C-324/09, L’Oréal mot eBay). Det följande antagan-
det i beskrivningen anser vi inte vara korrekt: ”tjänsteleverantören ska ”ordna och 
marknadsföra” innehållet i vinstsyfte, där en viss aktivitetsnivå i båda dessa avse-
enden måste uppnås”. Det räcker att en onlineleverantör av delningstjänster för 
innehåll ordnar och marknadsför innehåll för att denne ska omfattas av direktivet, 
eller på motsvarande sätt att leverantören inte omfattas av ansvarsbegränsningen 
i artikel 14 i e-handelsdirektivet, såsom domstolen tidigare har fastslagit. Någon 
bedömning av ”aktivitetsnivån” i fråga om organiserandet och marknadsföringen 
behöver inte göras. I så fall skulle man dessutom behöva pröva om leverantören 
ordnar och marknadsför tillräckligt för att betraktas som en aktiv onlineleverantör 
av delningstjänster för innehåll som gör en överföring till allmänheten. Detta skulle 
i sin tur strida mot rådande rättspraxis och skapa rättslig osäkerhet. 
 
4) I beskrivningen framhålls också bristen på tydlighet när det gäller det inslag i 
definitionen som kräver att tjänsten ska ha ”som huvudsyfte eller ett av sina hu-
vudsyften” att lagra och ge allmänheten tillgång till skyddade verk. Vi konstaterar 
att begreppet ”huvudsyfte eller ett av huvudsyftena” i likhet med kriteriet ”en stor 
mängd” måste analyseras från fall till fall, både ur ett kvantitativt och ett kvalitativt 
perspektiv (se nedan). Hur som helst bör att tillgängliggöra upphovsrättsskyddat 
material för allmänheten anses vara ett av huvudsyftena med en tjänst som gene-
rerar mer än obetydlig trafik eller mer än obetydliga intäkter. Vi konstaterar också 
att det är viktigt att sätta in frågan i sitt rätta sammanhang, vilket är att de tjänster 
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som en onlineleverantör av delningstjänster för innehåll definitionsmässigt tillhan-
dahåller visserligen – i enlighet med rådande rättspraxis från EU-domstolen – defi-
nitivt ska medföra ansvar för överföring till allmänheten, men att onlinetjänster 
som inte omfattas av definitionen ändå kan anses medföra ansvar för överföring till 
allmänheten, beroende på fakta och omständigheter. 
 
5) Den andra delen av det sista stycket i beskrivningen är inte korrekt: ”...skulle 
plattformar som består av innehåll som användarna själva innehar rätt eller licens 
till inte utgöra Delningstjänster i direktivets avseende, oavsett storlek (en annan sak 
är att de oavsett bedömningen i denna del inte skulle omfattas av t.ex. skyldigheten 
att ingå licenser eller vidta åtgärder för att förhindra intrång ...”. För det första hör 
det inte till kriterierna att användarna av en tjänst ska ha erhållit en licens, och detta 
är inte relevant för fastställandet av huruvida en tjänst omfattas av direktivets de-
finition av en onlineleverantör av delningstjänster för innehåll eller inte. Således är 
en onlineleverantör av delningstjänster för innehåll omfattad av artikel 17 även om 
alla dess användare tidigare har erhållit alla nödvändiga licenser från de berörda 
rättsinnehavarna. (Men om användarna har erhållit och skaffat alla rättigheter som 
krävs för en viss plattform behöver inte onlineleverantören av delningstjänster för 
innehåll inhämta dessa tillstånd, om villkoren nedan är uppfyllda). Man kan emel-
lertid inte dra slutsatsen att en licens som användare har erhållit från rättsinneha-
varna nödvändigtvis omfattar den överföring till allmänheten som onlineleverantö-
ren av delningstjänster för innehåll gör. Detta måste visas från fall till fall. 

• Ser ni andra aspekter av artikel 2.6 som bör lyftas fram? 

När det gäller definitionen av tjänster som omfattas av artikel 17 (”onlineleveran-
törer av delningstjänster för innehåll”) är det mycket viktigt att medlemsstaterna 
inte lägger till några nya kriterier till definitionen, så att räckvidden av de tjänster 
som omfattas av den begränsas ännu mer. 

I artikel 2.6 räknas tjänster som inte omfattas av definitionen upp. Denna lista ska 
inte tolkas som ett undantag från definitionen: den innehåller exempel på tjänster 
som inte omfattas av definitionen eftersom de inte uppfyller de relevanta kriteri-
erna, till exempel för att de inte ”ger allmänheten tillgång” till verk eller inte ”ord-
nar och marknadsför” verk. 

Mot den bakgrunden anser vi att det strängt taget inte är nödvändigt att ha med en 
sådan lista med exempel i en genomförandelagstiftning. Hur som helst bör inte den 
icke uttömmande listan utökas genom genomförandelagstiftningen. 

Om listan med exempel ska vara med bör man också klargöra att det bara är de 
”molntjänster” som innebär lagring för eget bruk som undantas från definitionen 
av onlineleverantör av delningstjänster för innehåll, inte tjänster som ger eller möj-
liggör allmän tillgång till innehåll som användare har laddat upp. 
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De nationella genomförandelagarna kan innehålla den ändamålsenliga formule-
ringen i skäl 62 med tillägget ”ansvarsfrihetsmekanismen enligt detta direktiv [bör] 
inte tillämpas på tjänsteleverantörer vars huvudsyfte är att bedriva eller möjliggöra 
piratkopiering av upphovsrättsskyddat material” understruket. Man bör notera att 
i den utsträckning som en sådan tjänst annars skulle omfattas av definitionen av 
onlineleverantör av delningstjänster för innehåll har de ansvar enligt direktivet. 

Enligt skäl 64 ska ansvaret för tjänster som inte omfattas av definitionen av online-
leverantör av delningstjänster för innehåll bedömas på basis av befintlig lag (det vill 
säga artikel 3 i infosoc-direktivet och artikel 14 i e-handelsdirektivet) och genomfö-
randet i nationell lagstiftning måste överensstämma med detta. 

• Går det att i lagtext precisera hur stor en tjänst måste vara för att omfattas, dvs. 
vad som ligger i ”en stor mängd” verk?  

Vad som utgör ”en stor mängd” bör fastställas från fall till fall, och eventuella tvis-
ter överlåtas till domstolarna att lösa. 

Detta är i linje med skäl 63, enligt vilket bedömningen bör göras från fall till fall, 
varvid hänsyn bör tas till en kombination av faktorer, till exempel tjänstens publik 
och antalet filer med upphovsrättsskyddat innehåll som tjänstens användare laddat 
upp. 

Vid bedömningen av vad som menas med ”en stor mängd” bör man hur som helst 
ta hänsyn till det uppladdade innehållets ekonomiska värde (betydelse), det vill 
säga både göra en kvantitativ och en kvalitativ värdering. Till exempel kan rättsin-
nehavarna åsamkas betydande ekonomisk skada om ett enda spår läcker ut före 
utgivningen av ett album. 

• Vad krävs för att en tjänst ska anses ha delning av innehåll som ”ett huvudsyfte”? 

Såsom har sagts ovan måste bedömningen av vad en onlineleverantör av delnings-
tjänster för innehåll har som ”huvudsyfte, eller ett av sina huvudsyften” göras från 
fall till fall av domstolarna, med hänsyn tagen till ett antal frågor som har relevans 
för tjänsten som sådan. 

• Hur bör begreppen ”upphovsrättsligt skyddade verk” och ”andra skyddade als-
ter” i artikel 2.6 förstås? 

Dessa begrepp används även i andra EU-direktiv. Det finns ingen anledning att göra 
någon annan tolkning eller tillämpa någon annan metod i detta fall. En tjänsteleve-
rantör som hävdar att en tjänst enbart ger tillgång till verk eller andra alster som 
inte är ”skyddade” bör åläggas att styrka detta med bevisning. 
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Vilka konkreta åtgärder måste en tjänsteleverantör vidta för att den ska anses 
”ordna” innehållet? Vad krävs för att tjänsteleverantören ska anses ”marknads-
föra” innehållet?  

EU-domstolens rättspraxis innehåller exempel på åtgärder av leverantörer av onli-
netjänster som visar att de spelar en viktig roll för överföringen, till exempel genom 
indexering som gör att användarna kan hitta verken eller administration av en platt-
form för fildelning online1, liksom åtgärder som att optimera presentationen, göra 
reklam för innehållet eller ha kontroll över uppgifterna2 vilka innebär att de inte 
omfattas av undantagen i e-handelsdirektivet. 

Enligt skäl 62 är att ordna ”i kategorier” och ”inkludera riktad marknadsföring” ex-
empel på att ”organisera och marknadsföra innehållet”. Den nationella lagstift-
ningen bör möjliggöra en dynamisk tolkning av innebörden av ”organisera och 
marknadsföra”. Uppräkningar av exempel på vad som kan innefattas i ”organisera 
och marknadsföra” bör inte vara uttömmande. 

• Hur bör förhållandet mellan artikel 2.6 och det som sägs i skäl 62 och 63 beaktas 
vid genomförandet i Sverige och av EU-kommissionen vid framtagandet av riktlinjer 
för tillämpningen av artikel 17?  

Det måste understrykas att Europeiska kommissionens riktlinjer om tillämpningen 
av artikel 17 har ett begränsat syfte. De kan inte innehålla någon tolkning av direk-
tivet – detta är domstolarnas uppgift – och de kommer inte att vara rättsligt bin-
dande. 

Syftet med kommissionens riktlinjer är för det första att kartlägga de erfarenheter 
och goda rutiner som finns, för att sedan göra en bedömning av situationen och 
eventuellt utfärda en allmän vägledning för intressenternas dagliga samarbete när 
det gäller licensiering och att säkerställa att otillåtet innehåll inte är tillgängligt, och 
framför allt hantera klagomål från användarna. 

Se våra svar på de föregående frågorna när det gäller förhållandet mellan artikel 
2.6 och skälen 62 och 63. 

• Vilka aspekter – utöver publiken och mängden upphovsrättsligt skyddat innehåll 
– bör beaktas vid den helhetsbedömning som ska göras enligt skäl 63? 

Se våra tidigare svar om begreppet ”i stor mängd”. 

• Finns det för förståelsen anledning att föra in något eller några av de moment 
som anges i skälen men som inte återges uttryckligen i artikel 2.6 i den svenska 

 
1 Mål C-610/15, Stichting Brein mot Ziggo BV. 
2 Mål C-324/09, L’Oréal mot eBay. 
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lagtexten? I så fall vilka? Finns det – å andra sidan – några risker med ett sådant 
tillvägagångssätt?  

Det finns inget behov av att lägga in moment från skälen i definitionen som bara 
beskriver bakgrunden till direktivet, såsom inriktningen på ”onlinetjänster som spe-
lar en viktig roll på innehållsmarknaden online genom att de konkurrerar med andra 
onlinetjänster för innehåll” som nämns i skäl 62. Såsom har sagts är sådana moment 
enbart beskrivande. De visar på ett sammanhang som förelåg vid den tidpunkt då 
direktivet antogs, men direktivet måste vara framtidssäkrat och tjäna sitt syfte, det 
vill säga att skydda rättsinnehavarnas rättigheter och tillförsäkra dem en skälig er-
sättning när tredje parter använder deras verk. Vi tror också att det finns en risk att 
målet att harmonisera EU-rätten och skapa en verkligt digital inre marknad skulle 
undermineras om man lade till moment i definitionen. 

• Finns det andra frågeställningar eller aspekter på definitionen som bör lyftas 
fram? 

Se våra tidigare svar. 

Artikel 2.6 andra stycket: Undantag eller exemplifiering?  

Som framgår ovan räknas i andra stycket i artikel 2.6 upp ett antal typer av plattfor-
mar för användaruppladdat innehåll. Det har förekommit olika uppfattningar i frå-
gan om denna bestämmelse utgör ett undantag från huvudregeln i första stycket 
eller om det endast utgör en exemplifiering av tjänster som inte omfattas av defi-
nitionen där. 

För flertalet av de typer av plattformar som anges i artikel 2.6 andra stycket är det 
uppenbart att de inte faller in under definitionen i första stycket. T.ex. har näthan-
delsplatser och molntjänster inte ett sådant huvudsakligt syfte som krävs för att 
man ska anses vara en Delningstjänst. På samma sätt faller onlineencyklopedier och 
vetenskapliga fillagringsplatser som inte bedrivs i vinstsyfte utanför definitionen re-
dan av det skälet. Också ordalydelsen av såväl artikeln ”Leverantörer av tjänster 
som…”, ”…är inte onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll med avseende 
på tillämpningen av detta direktiv” som skälen (skäl 62) ”...bör inte omfatta tjänster 
som har ett annat huvudsyfte…” talar tydligt för att andra stycket inte innehåller 
mer än en exemplifierande lista över olika typer av aktörer vars verksamheter varit 
föremål för diskussioner under förhandlingarnas gång och där man velat tydliggöra 
att de faller utanför definitionen i första stycket. Det finns därför anledning att utgå 
från att uppräkningen inte har någon omedelbar betydelse för eller inskränker vilka 
typer av plattformar som ska anses utgöra Delningstjänster. Däremot kan uppräk-
ningen av tjänsterna i andra stycket få betydelse som underlag för tolkning av defi-
nitionen i första stycket.  

I ljuset av det som beskrivs vill vi höra er uppfattning i följande frågor:  
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• Är den övergripande beskrivning som görs ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt?  

Såsom vi redan har nämnt i våra tidigare svar är de undantagna tjänsterna enligt 
artikel 2.6 bara exempel på tjänster som inte uppfyller kriterierna i definitionen, till 
exempel för att de inte ”ger allmänheten tillgång” till verk eller inte ”ordnar och 
marknadsför” verk. Detta innebär också att de skulle omfattas om en av dessa tjäns-
ter i ett särskilt fall skulle uppfylla kriterierna i punkt 1, till exempel om en fil-
lagringsplats för pedagogiskt material har eller får vinstsyfte, eller om en molntjänst 
ger användare möjlighet att ladda upp och dela innehåll med andra användare. 

 

• För det fall artikel 2.6 andra stycket enbart utgör exempel på typer av plattformar 
som inte omfattas av definitionen i första stycket, finns det anledning att återge 
dem i den svenska lagtexten?  

Nej, det finns ingen anledning att återge dem i genomförandelagstiftningen, ef-
tersom de bara är en uppsättning exempel och bedömningen av huruvida en viss 
tjänst omfattas av definitionen hur som helst måste göras från fall till fall. 

 

• Finns det andra frågeställningar eller aspekter i fråga om artikel 2.6 andra stycket 
som bör lyftas fram? 

4.  Det upphovsrättsliga ansvaret – artikel 17.1  

Direktivet  

Enligt artikel 17.1 första stycket ska medlemsstaterna föreskriva att Delningstjäns-
ter vid tillämpningen av direktivet vidtar en åtgärd som innebär en överföring till 
allmänheten eller ett tillgängliggörande för allmänheten när de ger allmänheten 
tillgång till upphovsrättsskyddade verk eller andra alster som har laddats upp av 
användarna.  

Enligt artikel 17.1 andra stycket ska en Delningstjänst därför erhålla ett tillstånd av 
de rättsinnehavare som avses i artikel 3.1 och 3.2 i direktiv 2001/29/EG, till exempel 
genom ingåendet av ett licensavtal, för att överföra verk eller andra alster till all-
mänheten eller göra dem tillgängliga för allmänheten.  

Som framgår ovan utgår direktivet från att det i dag råder rättslig oklarhet i frågan 
om vilket upphovsrättsligt ansvar Delningstjänster har. Av skäl 64 framgår att det 
därför är lämpligt att klargöra att Delningstjänster utför en överföring till allmän-
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heten eller ger allmänheten tillgång (tillgängliggör för allmänheten) till upphovs-
rättsskyddade verk eller andra skyddade alster som användarna laddar upp. Del-
ningstjänsterna bör därför skaffa tillstånd, t.ex. genom licensavtal, från berörda 
rättsinnehavare. Slutligen anges att detta inte har någon inverkan på begreppen 
överföring till allmänheten respektive tillgängliggörande för allmänheten på andra 
ställen i unionsrätten och att det inte heller påverkar möjlig tillämpning av artikel 
3.1 och 3.2 i direktiv 2001/29/EG på andra tjänsteleverantörer som använder upp-
hovsrättsskyddat innehåll.  

Allmänna utgångspunkter  

Det upphovsrättsliga ansvar som direktivet reglerar tar sin utgångspunkt i direktiv 
2001/29/EG, det s.k. infosoc-direktivet. Artikel 3.1 i det direktivet tillerkänner upp-
hovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av 
deras verk, på trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att verken görs tillgängliga 
för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dessa verk från en 
plats och vid en tidpunkt som de själva väljer, dvs. tillhandahållanden på begäran 
(on demand). Artikel 3.2 i det direktivet tillerkänner vissa innehavare av närstående 
rättigheter en ensamrätt att tillåta eller förbjuda tillgängliggörande för allmän-
heten (av deras prestationer), på trådbunden eller trådlös väg, på ett sådant sätt 
att enskilda kan få tillgång till dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva 
väljer. Ensamrätten är här alltså begränsad till tillhandahållanden på begäran. De 
närstående rättighetshavare som ges denna ensamrätt är utövande konstnärer, 
framställare av ljud- och bildupptagningar och radio- och tv-företag. 

Infosoc-direktivet har genomförts i svensk rätt genom de lagförslag som lämnades 
i propositionen 2004/05:110 då ett stort antal ändringar gjordes i upphovsrättsla-
gen (lag [1960:729] om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk). I 2 § regle-
ras ensamrätten såvitt avser den egentliga upphovsrätten. Upphovsmannen ges 
här en ensamrätt att framställa exemplar av sitt verk och att göra det tillgängligt 
för allmänheten. Att göra verket tillgängligt för allmänheten omfattar bl.a. den si-
tuationen att verket överförs till allmänheten. En sådan överföring omfattar när 
verket på trådbunden eller trådlös väg görs tillgängligt för allmänheten från en an-
nan plats än den där allmänheten kan ta del av verket. Också en överföring som 
sker på begäran, omfattas av ensamrätten till överföring till allmänheten. Överfö-
ringsrätten i 2 § motsvarar alltså den ensamrätt som upphovsmän har enligt artikel 
3.1 i infosoc-direktivet.  

Också artikel 3.2 har genomförts i upphovsrättslagen. Flera av de närstående rät-
tighetshavargrupperna (utövande konstnärer och ljud- och bildframställare), har en 
ensamrätt som motsvarar upphovsmännens såvitt nu är aktuellt (45 och 46 §§). 
Radio- och tv-företagen har vidare en ensamrätt att göra upptagningar av utsänd-
ningar tillgängliga på begäran (48 §). 
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Det kan alltså sammanfattningsvis konstateras att upphovsmännens ensamrätt till 
överföring till allmänheten i infosoc-direktivets artikel 3.1 är bredare än – men in-
nefattar – den ensamrätt till tillgängliggörande på begäran som enligt artikel 3.2 
tillkommer de närstående rättighetshavarna.  

Särskilda frågeställningar  

Vilka typer av förfoganden omfattas?  

Det upphovsrättsliga ansvaret för Delningstjänster enligt direktivets artikel 17.1 är 
alltså så utformat att tjänsten, när den ger allmänheten tillgång till det innehåll som 
laddats upp av användarna, ska anses vidta en åtgärd som innebär en överföring till 
allmänheten (eng. communication to the public) eller ett tillgängliggörande för all-
mänheten (eng. making available to the public). Som konstateras ovan skiljer sig 
innehållet i dessa båda ”rättigheter” åt. T.ex. omfattar upphovsmännens rätt till 
överföring ”livesändningar” medan de närstående rättighetshavarna inte har mot-
svarande rätt enligt infosoc-direktivet, eftersom en sådan sändning inte sker vid en 
tidpunkt som mottagaren själv kan bestämma.  

Frågan är emellertid om också livesändningar är avsedda att omfattas eller om det 
bara är tillhandahållanden på begäran som direktivet avser att reglera. I den senare 
riktningen talar bestämmelserna i artikel 2.6 som förutsätter att en Delningstjänst 
”lagrar” det innehåll som laddas upp av användarna. Det som utlöser den upphovs-
rättsligt relevanta handlingen enligt artikel 17.1 är de konkreta åtgärderna, dvs. 
bl.a. att innehållet ”laddats upp” på plattformen av användaren. Det är i första hand 
vad som ligger i det begreppet som styr vilka delar av ensamrätten som berörs. Det 
talar från rent språkliga utgångspunkter för att livesändningar inte omfattas. An-
vändningen av begreppen överföring till allmänheten respektive tillgängliggörande 
för allmänheten skulle med den utgångspunkten kunna förstås som en följd av de 
olika rättighetshavarkategorier som berörs, och hur deras respektive rättigheter 
benämns i infosoc-direktivet, snarare än som ett uttryck för att man avsett att re-
glera vilka delar av ensamrätten som aktualiseras.  

I ljuset av det som beskrivs ovan vill vi höra er uppfattning i följande frågor:  

• Är den övergripande beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 

Beskrivningen ovan framstår som korrekt tekniskt sett, men när det gäller livesänd-
ningar bör det för tydlighetens skull påpekas att i den mån kopior av liveströmmar 
lagras på onlineleverantörernas servrar och de lagrade programmen sedan görs till-
gängliga omfattas detta utan tvivel av artikel 17. Vidare är det från upphovsrättslig 
ståndpunkt tveksamt om det skulle vara en vettig policy att behandla plattformar 
som tillgängliggör liveströmmar (som deras användare har gjort tillgängliga) an-
norlunda än tjänsteleverantörer som lagrar det innehåll som användarna har laddat 
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upp. För konsekvensens och tydlighetens skull rekommenderar vi att plattformar 
som tillgängliggör liveströmmar också omfattas av artikel 17. 

• Finns det andra aspekter av frågan som bör belysas?  

Hur förhåller sig direktivets regler till infosoc-direktivet?  

En särskild fråga är hur direktivets bestämmelser om att Delningstjänster ska anses 
vidta en överföring till allmänheten eller ett tillgängliggörande för allmänheten för-
håller sig till motsvarande begrepp i artikel 3.1 och artikel 3.2 i infosoc-direktivet. 
Även här har skilda uppfattningar förts fram. En tolkning är att direktivet endast 
avser att slå fast att Delningstjänster vidtar överföringar och tillgängliggöranden en-
ligt bestämmelserna i infosocdirektivet. Förevarande direktiv skulle alltså endast 
klargöra existerande ensamrätters innehåll i detta avseende. I den riktningen talar 
det som sägs i skälen om att det är lämpligt att ”klargöra” att Delningstjänsterna 
utför överföringar och tillgängliggöranden. För att avsikten är att direktivet ska på-
verka tillämpningen av artikel 3.1 och 3.2 i infosoc-direktivet talar också det som 
sägs i skälen om att detta inte ”…har någon inverkan på begreppen överföring till 
allmänheten respektive tillgängliggöranden för allmänheten på andra ställen i un-
ionsrätten, och inte heller påverkar det möjlig tillämpning av artikel 3.1 och 3.2 i 
direktiv 2001/29/EG på andra tjänsteleverantörer…” (skäl 64). 

Skälen tycks alltså utgå ifrån att artikel 17.1 påverkar tillämpningen av motsvarande 
bestämmelser i infosoc-direktivet. Det kan samtidigt konstateras att direktivets ar-
tiklar inte innehåller några sådana bestämmelser. Inte heller görs det några änd-
ringar i dessa avseenden i infosoc-direktivet. I artikel 1.2 anges dessutom uttryckli-
gen att direktivet – utom i de särskilda fall som anges i artikel 24 – inte på något 
sätt ska påverka befintliga bestämmelser i bl.a. infosoc-direktivet. Detta talar för 
att direktivet i stället ger upphov till vad som skulle kunna betraktas som en ”ny” 
eller ”särskild” rättighet. Om det förhåller sig på det sättet blir frågan om denna nya 
”rättighet” gäller i stället för eller utöver den existerande ensamrätten i infosoc-
direktivet såvitt avser nu aktuella situationer. Återigen talar det som sägs i skälen 
om att direktivet inte påverkar tillämpning av artikel 3.1 och 3.2 i infosoc-direktivet 
på andra tjänsteleverantörer för att – i den mån det utgör en ny rättighet – denna 
ska gälla i stället för det som sägs i infosoc-direktivet såvitt avser Delningstjänster. 
Någon bestämmelse om detta finns dock inte heller i direktivets artiklar. I motsatt 
riktning talar också det som sägs i artikel 1.2. För att dra slutsatsen att artikel 17.1 
gäller i stället för artikel 3.1 och 3.2 i infosoc-direktivet såvitt avser Delningstjänster 
tycks man behöva luta sig  

mot allmänna principer om lex specialis, dvs. att särbestämmelser går före allmänna 
bestämmelser.  

Frågan om hur man ska se på artikel 17.1 i förhållande till artikel 3.1 och 3.2  
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är kanske i första hand av lagteknisk och systematisk betydelse. Det kan emellertid 
också ha viss praktisk betydelse. Om det skulle förhålla sig på det sättet att det är 
en särskild rättighet som gäller utöver redan existerande rättigheter skulle det t.ex. 
kunna bli aktuellt att pröva det upphovsrättsliga ansvaret för en Delningstjänst en-
ligt båda regelverken. För det fall en Delningstjänst skulle kunna anses överföra ett 
verk till allmänheten både enligt reglerna i infosoc-direktivet och enligt det nya di-
rektivet skulle olika förutsättningar gälla för tjänstens möjligheter till ansvarsfrihet 
(se vidare nedan). Lämpligheten i en sådan ordning kan naturligtvis ifrågasättas.  

I ljuset av det som beskrivs vill vi höra er uppfattning i följande frågor:  

• Är beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt?  

Vi anser inte att beskrivningen ovan är helt korrekt, av följande skäl: Artikel 17 ”klar-
gör” (det som sägs i skälet) om att artikel 3 i infosoc-direktivet är tillämplig på en 
särskilt fastställd kategori tjänsteleverantörer, nämligen ”onlineleverantörer av 
delningstjänster för innehåll”, vilka visserligen inte initierar överföringen men ändå 
spelar en viktig roll för verksamheten. Det faktum att en överföring till allmänheten 
äger rum när verk laddas upp och görs tillgängliga för allmänheten på en plattform 
för fildelning har aldrig ifrågasatts på allvar. Den osäkerhet som har funnits har gällt 
plattformarnas ansvar för denna överföring. Så det som klargörs i artikel 17 är att 
onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll (tillsammans med den som lad-
dar upp innehållet) har ett (gemensamt) primärt ansvar för överföringen till allmän-
heten, inte räckvidden av rättigheten som sådan. Det bör tilläggas att detta klargö-
rande ligger i linje med och klart inom de gränser som EU-domstolens relevanta 
rättspraxis sätter i fråga om det primära ansvaret för onlinetjänster som medverkar 
till eller deltar i överföring av verk online. Därav följer att artikel 17 inte påverkar 
tillämpningen av artikel 3 i infosoc-direktivet i andra situationer, vilket också anges 
i skäl 64. Därav följer dessutom att det skulle vara helt fel att säga att artikel 17 ger 
upphov till en ny rättighet. Detta skulle medföra en rad komplikationer och oavsikt-
liga konsekvenser. 

• Hur bör man se på förhållandet mellan artikel 17.1 och infosocdirektivets artiklar 
3.1 och 3.2? 

I artikel 17.1 fastställs det att onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll, 
enligt definitionen i artikel 2.6, överför verk till allmänheten eller gör dem tillgäng-
liga för allmänheten, varför leverantörerna ska erhålla tillstånd av rättsinneha-
varna. Såsom förklaras ovan klargör artikel 17 det primära upphovsrättsliga ansva-
ret för överföring till eller tillgängliggörande för allmänheten (som omfattas av ar-
tiklarna 3.1 och 3.2 i infosoc-direktivet) för en specifik kategori aktörer, nämligen 
onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll. Denna artikel kodifierar i själva 
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verket EU-domstolens relevanta rättspraxis om onlineplattformars ansvar och be-
kräftar att den är tillämplig på onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll. 

Artikel 17.3 bekräftar att onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll som 
vidtar åtgärder som innebär överföring till allmänheten inte omfattas av den an-
svarsbegränsning som fastställs i artikel 14.1 i EU:s e-handelsdirektiv. 

Även om man kan hävda att dessa bestämmelser bara bekräftar det aktuella rätts-
läget i EU bör medlemsstaterna för tydlighetens skull införliva dem ordagrant. 

• Om direktivet inte ger upphov till en ny eller särskild rättighet, kan direktivet i 
denna del genomföras utan lagändringar? Dvs kan de allmänna bestämmelserna 
om överföring till allmänheten och tillgängliggöranden för allmänheten kvarstå 
oförändrade och tolkas i ljuset av de nya bestämmelserna? Finns det några särskilda 
för- eller nackdelar med en sådan ordning? Är den förenlig med direktivet?  

Ja, direktivet kan i princip genomföras utan att man ändrar de bestämmelser som 
rör själva rättigheterna. Såsom har förklarats ovan förändrar inte artikel 17 räckvid-
den av rättigheterna och inför än mindre några nya rättigheter. Syftet med artikel 
17 var emellertid att sätta stopp för onlineleverantörer av delningstjänster för in-
nehålls missuppfattningar av den befintliga lagen. Därför ska artiklarna 17.1 och 
17.3 genomföras i nationell lagstiftning även om de till vissa delar är klargöranden 
av befintlig lag snarare än ny lagstiftning, för att säkerställa tydlighet och undvika 
tvivel om tolkningen av onlineleverantörer av delningstjänster för innehålls primära 
ansvar för tillgängliggörandet av innehåll som deras användare laddar upp. Detta 
bör göras genom att genomföra bestämmelserna i direktivet ordagrant eller nästan 
ordagrant. 

Om direktivet i denna del genomförs genom lagändringar som motsvarar direkti-
vets artikel 17.1, finns det anledning att i lagen också reglera det som kommer till 
uttryck i artikel 1.2 och i skälen om att bestämmelserna inte påverkar tillämplig-
heten av befintliga bestämmelser beträffande andra tjänsteleverantörer än de som 
omfattas av direktivet? 

Vi tycker inte att det är nödvändigt, men håller med om att det kan vara till hjälp. 

• Finns det andra aspekter på relationen mellan artikel 17.1 och gällande EU-rätt 
som bör lyftas fram?  

 
Bör ”skyldigheten” att ingå licensavtal lagregleras?  
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Enligt artikel 17.1 andra stycket ska en Delningstjänst – mot bakgrund av att de an-
ses förfoga upphovsrättsligt över innehållet – erhålla ett tillstånd av de rättsinne-
havare som avses i artikel 3.1 och 3.2 i direktiv 2001/29/EG, till exempel genom 
ingåendet av ett licensavtal, för att överföra verk eller andra alster till allmänheten 
eller göra dem tillgängliga för allmänheten.  

Delningstjänsternas ”skyldighet” att erhålla tillstånd av rättsinnehavarna uttrycks i 
artikeltexten som en följd av det förhållandet att de förfogar upphovsrättsligt över 
innehållet (i artikeltexten anges ”ska därför” erhålla tillstånd). Att man inte lovligen 
kan förfoga över någon annans upphovsrättsligt skyddade innehåll utan ett tillstånd 
från rättsinnehavaren följer av ensamrättens konstruktion. Hur långt Delningstjäns-
tens ansvar att ingå licensavtal går regleras dessutom i artikel 17.4 (se vidare ne-
dan). Någon absolut skyldighet är det alltså inte fråga om. Det talar för att artikel 
17.1 andra stycket bör förstås som en påminnelse om utgångspunkten att den som 
vill förfoga över upphovsrättsligt skyddat innehåll måste ha tillstånd att göra detta.  

I ljuset av det som beskrivs vill vi höra er uppfattning i följande frågor:  

• Är beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 

Beskrivningen ovan framstår som korrekt. 

• Finns det någon anledning att införa regler i nationell rätt som motsvarar andra 
stycket?  

Det finns ingen anledning att göra det eftersom skyldigheten att inhämta tillstånd 
är den rättsliga följden av den upphovsrättsligt relevanta handling som en tredje 
part har utfört. Som en jämförelse innehåller artikel 3 i direktiv 2001/29/EG bara 
en uppräkning av vilka som omfattas av rätten till överföring till allmänheten. De 
logiska rättsliga konsekvenserna för tredje parter som använder skyddade verk 
anges inte. 

• Finns det några andra aspekter i denna del som ni vill lyfta fram? 

Se våra svar ovan. 

5.  Licensavtalens omfattning – artikel 17.2  

Direktivet  

Enligt artikel 17.2 ska medlemsstaterna föreskriva att de tillstånd/licenser en Del-
ningstjänst erhåller från rättighetshavare också ska omfatta användarnas upphovs-
rättsliga förfoganden, när dessa inte agerar i kommersiellt syfte eller när verksam-
heten inte genererar betydande intäkter. Artikeln återspeglas i skälen där det anges 
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att om en Delningstjänst har fått tillstånd, inbegripet genom licensavtal, att på sin 
tjänst utnyttja innehåll som laddas upp av användarna, ska dessa tillstånd även om-
fatta upphovsrättsligt relevanta handlingar i samband med användaruppladdning 
inom ramen för räckvidden för det tillstånd som Delningstjänsten fått, men bara då 
användarna agerar utan kommersiellt syfte, 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. I skälen anges vidare att om en rättsinnehavare uttryckligen gett till-
stånd till användare att ladda upp och tillgängliggöra verk eller andra alster på en 
onlinetjänst för delning av innehåll, är tjänsteleverantörens överförande till allmän-
heten tillåtet inom ramen för det tillstånd som rättsinnehavaren gett. Det bör dock 
inte antas att användarna har skaffat alla relevanta rättigheter till förmån för Del-
ningstjänsten (skäl 69).  

Allmänna utgångspunkter  

När en användare av en delningstjänst laddar upp ett verk eller en prestation som 
skyddas av en närstående rättighet på en Delningstjänst följer det redan av gällande 
rätt att han eller hon förfogar över innehållet upphovsrättsligt på ett sådant sätt att 
det krävs tillstånd från rättsinnehavaren. Enligt artikel 17.1 klarläggs det nu att även 
Delningstjänsten förfogar upphovsrättsligt över innehållet.  

Det har diskuterats om detta innebär att det är fråga om en överföring eller ett 
tillgängliggörande för allmänheten med två ansvariga aktörer eller om det är fråga 
om två upphovsrättsliga förfoganden. Frågan hänger i viss mån samman med 
huruvida direktivet ger en ny eller särskild rättighet som diskuteras ovan. Direktivet 
ger här inget entydigt svar. Oavsett hur det förhåller sig med den saken kan det 
konstateras att Delningstjänsten är helt beroende av användarens uppladdning och 
användaren är helt beroende av Delningstjänstens tillhandahållande av plattfor-
men för att det ska bli fråga om en överföring eller ett tillgängliggörande överhu-
vudtaget. Användarens uppladdningar utgör dessutom en förutsättning för att det 
som plattformen bidrar med ska utgöra ett upphovsrättsligt förfogande (jfr artikel 
17.1).  

I praktiken finns det därför anledning att utgå från att frågan löses i avtal mellan de 
inblandade parterna. Vare sig användare eller Delningstjänster torde som utgångs-
punkt ha något intresse av att ingå licensavtal om inte förutsättningarna för att 
kunna tillgängliggöra verk och andra prestationer fullt ut regleras, utan är beroende 
av någon annans agerande.  

Artikel 17.2 avser dock att i någon mån reglera dessa förutsättningar såvitt gäller 
vissa typer av användarnyttjanden och i förhållande till de avtal som ingås mellan 
rättsinnehavare och Delningstjänster.  
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Särskilda frågeställningar  

Hur bör den närmare regleringen se ut?  

Den målsättning direktivet ställer upp om att avtal som ingås mellan Delningstjäns-
ter och rättsinnehavare ska täcka också vissa användarutnyttjanden kan uppnås på 
olika sätt. En möjlighet är att i lag föreskriva att ett sådant avtal och de utnyttjanden 
det medger ska anses gälla också i förhållande till de aktuella användarna, dvs. att 
avtalen skulle få någon form av ”utsträckt verkan”. En sådan reglering förefaller 
ligga närmast ordalydelsen i direktivet. En annan möjlighet är att föreskriva någon 
form av undantag som gör det fritt för dessa användare att ladda upp material som 
Delningstjänsten ingått avtal om. En tredje möjlighet är att föreskriva att avtal som 
ingås mellan en Delningstjänst och en rättsinnehavare ska omfatta och reglera 
också frågan om användarnas utnyttjanden.  

I ljuset av det som beskrivs vill vi höra er uppfattning i följande frågor:  

• Är den beskrivning som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 

Beskrivningen ovan är inte helt korrekt. För det första bör det framhållas att när ett 
verk eller en inspelning överförs till allmänheten (eller görs tillgänglig) på en platt-
form föreligger det en överföring till allmänheten som de som laddar upp innehåll 
och plattformen har ett gemensamt ansvar för. Vi anser inte att en korrekt tolkning 
av direktivet ger utrymme för någon annan slutsats. Därav följer att artikel 17.2 
egentligen fastställer någonting som redan är utgångspunkten för (åtminstone den 
civilrättsliga) lagstiftningen i många länder, nämligen att en licens att utföra en 
handling som omfattas av ensamrättigheter omfattar alla parters (gemensamma) 
ansvar för den handling som licensen gäller. Därför förstår vi inte varför någon form 
av licensiering med ”utsträckt verkan” skulle vara nödvändig eller motiverad när 
det uttryckligen har slagits fast att de licenser som onlineleverantörer av delnings-
tjänster för innehåll har även täcker överföringen till allmänheten – deras använ-
dare – av de licensierade verken, med samma räckvidd och omfattning. 

• Vilken typ av reglering bör användas för att genomföra artikel 17.2? 

Artikel 17.2 återspeglar bara de normala regler för gemensamt ansvar som redan 
är tillämpliga i medlemsstaterna. Om lagstiftaren skulle besluta att lägga till en sär-
skild hänvisning i genomförandelagen skulle denna bestämmelse innehålla följande 
huvudpunkter:  

I linje med denna artikel omfattar de nationella genomförandebestämmelserna 
endast användarnas överföring till allmänheten enligt artikel 3 i EU:s infosoc-direk-
tiv (det vill säga uppladdning), inte mångfaldigande, som regleras i artikel 2 i direk-
tivet. 
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Bestämmelsen är endast tillämplig när de användare som laddar upp innehåll inte 
agerar i kommersiellt syfte eller när deras verksamhet inte genererar betydande 
intäkter. När det gäller det sistnämnda kriteriet anges det också i skäl 69 att det 
handlar om situationer där ”[…] de intäkter som genereras är obetydliga i förhål-
lande till den upphovsrättsligt relevanta handling som utförs av de användare som 
omfattas av tillståndet”. Innebörden av dessa ord är oklar. På nationell nivå bör det 
därför helt enkelt klargöras att bestämmelsen om ansvar för dem som laddar upp 
innehåll bara är tillämplig när användare agerar utan något direkt eller indirekt 
kommersiellt syfte. 

Det vore också bra om de nationella genomförandena klargjorde att bestämmelsen 
bara är tillämplig i samma omfattning och med samma räckvidd som det tillstånd 
som onlineleverantören av delningstjänster för innehåll har erhållit (mot bakgrund 
av formuleringen ”inom ramen för räckvidden för det tillstånd som tjänsteleveran-
tören fått” i skäl 69), så att en rättsinnehavare kan fortsätta att utöva sina avtals-
enliga rättigheter att till exempel ta bort innehåll från en tjänst. 

• Finns det andra frågor som bör belysas i denna del?  

Det är mycket viktigt att de som laddar upp innehåll bara omfattas med den räck-
vidd och i den omfattning som avtalet mellan onlineleverantören av delningstjäns-
ter för innehåll och rättsinnehavaren har. Att befria de användare som laddar upp 
innehåll från ansvar i större utsträckning än vad licensvillkoren (som reglerar par-
ternas gemensamma ansvar) medger skulle strida mot grundläggande rättsprinci-
per (man kan inte överlåta mer långtgående rättigheter än de man har förvärvat) 
och underminera ett effektivt skydd för upphovsrätten i EU. 

 

Bör det som sägs i skälen om situationer där användarna inhämtat tillstånd för sitt 
förfogande regleras?  

Som framgår ovan anges i skälen att om en användare inhämtat tillstånd att ladda 
upp visst innehåll på en plattform, så behöver inte Delningstjänsten därutöver in-
hämta något tillstånd, men att det inte från tjänstens sida bör förutsättas att sådant 
tillstånd finns. Det finns emellertid inte i artikeltexten någon reglering som motsva-
rar detta. 

Som konstateras ovan är användarna och Delningstjänsterna ömsesidigt beroende 
av varandra för att det ska kunna komma till stånd något upphovsrättsligt förfo-
gande överhuvudtaget. Det framstår med den utgångspunkten inte som helt själv-
klart att ett tillstånd som en användare erhållit per automatik täcker också Del-
ningstjänstens agerande samtidigt som Delningstjänstens eventuella licens som ut-
gångspunkt – och utan särskild reglering – endast skulle täcka det egna agerandet. 
Samtidigt är det naturligtvis så att ett tillstånd som en användare erhållit att ladda 
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upp något på en Delningstjänst skulle vara meningslöst om det inte gav möjlighet 
till just detta. Det ligger därför i sakens natur att ett sådant tillstånd inte kan vara 
beroende av Delningstjänstens agerande, med mindre att det särskilt avtalats på 
det sättet. Mot den bakgrunden ligger det närmast till hands att tolka det som sägs 
i skälen som en påminnelse om denna utgångspunkt.  

I ljuset av det som beskrivs vill vi höra er uppfattning i följande frågor:  

• Är den beskrivning som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt?  

Det som sägs i skäl 69 kan tyckas vara självklarheter, men vi är oroliga för att onli-
neleverantörer av delningstjänster för innehåll kan försöka missbruka det för att 
helt komma undan ansvar. Enligt de standardvillkor som onlineleverantörer av del-
ningstjänster för innehåll använder måste användarna vanligen a) intyga att de har 
tillstånd att ladda upp innehåll och b) ge tjänsten tillstånd att göra innehållet till-
gängligt (såsom till exempel konstateras i begäran om förhandsavgörande i EU-
domstolens mål C-682/18, YouTube). Erfarenheten säger oss emellertid att online-
tjänster sällan eller aldrig genomför de kontroller som är nödvändiga för att verifi-
era detta, och även de mest notoriska pirattjänsterna använder liknande klausuler 
för att försöka lägga över skulden och ansvaret på sina kunder. 

Eftersom detta skäl inte har någon motsvarighet i någon operativ bestämmelse i 
direktivet är det tveksamt vilket värde klargörandet i det har. 

Om regeringen överväger att ta upp denna fråga i genomförandelagstiftningen bör 
den säkerställa att: 

- det bara är tillämpligt i situationer där användaren har uttryckligt tillstånd att till-
gängliggöra innehållet i fråga via den specifika tjänsten i fråga och plattformarna 
har genomfört nödvändiga kontroller för att verifiera uppgifterna och 

 
- Formuleringen ”det bör [...] inte antas att användarna har skaffat alla relevanta 
rättigheter till förmån för onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll” fram-
hålls på ett otvetydigt sätt så att försök från onlineleverantörers av delningstjänster 
för innehåll sida att undvika ansvar enligt direktivet förhindras. 

• Finns det andra aspekter i denna del som bör belysas?  

6.  Förhållandet till e-handelsdirektivets ansvarsfrihetsregler – artikel 17.3  

Direktivet  

I artikel 17.3 anges att när en Delningstjänst vidtar en åtgärd som innebär en över-
föring till eller ett tillgängliggörande för allmänheten, enligt de villkor som fastställs 
i direktivet, ska den ansvarsbegränsning som fastställs i artikel 14.1 i direktiv 
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2000/31/EG inte gälla för de omständigheter som omfattas av denna artikel. I arti-
keln anges vidare att detta inte ska påverka den eventuella tillämpningen av artikel 
14.1 i direktiv 2000/31/EG på dessa tjänsteleverantörer för syften som ligger utan-
för det här direktivets tillämpningsområde. De tillhörande skälen speglar innehållet 
i artikeln (skäl 65). 

Gällande rätt  

Artikel 14 i direktiv 2000/31/EG (e-handelsdirektivet) reglerar under vilka förutsätt-
ningar s.k. värdtjänster inte kan hållas ansvariga för det innehåll som lagras på platt-
formen. Av artikeln framgår att en tjänsteleverantör som levererar någon av in-
formationssamhällets tjänster bestående av lagring av information som tillhanda-
hålls av tjänstemottagaren inte ska vara ansvarig för information som lagrats på 
begäran av en tjänstemottagare av tjänsten, under förutsättning att a) tjänsteleve-
rantören inte hade kännedom om förekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig 
information och, beträffande skadeståndsanspråk, inte var medveten om fakta el-
ler omständigheter som gjort förekomsten av den olagliga verksamheten eller den 
olagliga informationen uppenbar, eller b) tjänsteleverantören så snart han fått så-
dan kännedom eller blivit medveten om detta handlat utan dröjsmål för att av-
lägsna informationen eller göra den oåtkomlig.  

E-handelsdirektivet har genomförts i svensk rätt i huvudsak genom lagen 
(2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster. I 18 
§ den lagen anges att en tjänsteleverantör som lagrar information som lämnats av 
en tjänstemottagare inte på grund av innehållet i informationen ska vara skyldig att 
ersätta skada eller betala sanktionsavgift, under förutsättning att leverantören 1) 
inte känner till att den olagliga informationen eller verksamheten förekommer och, 
när det gäller skyldighet att ersätta skada, inte är medveten om fakta eller omstän-
digheter som gör det uppenbart att den olagliga informationen eller verksamheten 
förekommer, eller 2) så snart han får sådan kännedom eller medvetenhet utan 
dröjsmål förhindrar vidare spridning av informationen. I 19 § samma lag anges att 
en tjänsteleverantör som överför eller lagrar information för annan får dömas till 
ansvar för brott som avser innehållet i informationen endast om brottet har begåtts 
uppsåtligen.  

Som framgår ovan utgår direktivet från att det är oklart om och i så fall under vilka 
förutsättningar plattformar för användaruppladdat innehåll i dag kan anses förfoga 
upphovsrättsligt över det innehåll som laddas upp på plattformen. Det råder också 
delade meningar om huruvida ansvarsfriheten i artikel 14 i e-handelsdirektivet om-
fattar också plattformar som intar en mer aktiv roll i förhållande till det innehåll 
som användare laddar upp på plattformen, t.ex. genom att ordna och marknads-
föra det, och vilken grad av aktivitet som krävs för att falla utanför. Det gäller sär-
skilt i situationer där plattformen självständigt och primärt kan anses förfoga upp-
hovsrättsligt över innehållet. Ett flertal nu pågående mål vid EU-domstolen tange-
rar dessa frågeställningar, se t.ex. mål C-500/19 (Puls 4 TV).  
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Särskilda frågeställningar  

Hur bör direktivets ”undantag” från ansvarsfrihetsreglerna genomföras?  

Enligt direktivet ska ansvarsfrihetsregeln i e-handelsdirektivet inte tillämpas i de fall 
en Delningstjänst anses upphovsrättsligt ansvarig enligt direktivets artikel 17. Som 
framgår nedan ska istället de särskilda reglerna om ansvarsfrihet i artikel 17.4 till-
lämpas. Som utgångspunkt bör det därför i nationell rätt införas särskilda regler 
som i dessa fall gäller i stället för det som anges i 18 § lagen (2002:562) om elektro-
nisk handel och andra informationssamhällets tjänster.  

Varken direktivet eller annan reglering ställer krav på att undantag ska göras i för-
hållande till den straffrättsliga ansvarsfrihetsregleringen i 19 § den lagen, dvs det 
uppställs inga krav på att straffrättsliga sanktioner ska kunna kopplas till det upp-
hovsrättsliga förfogande som nu är aktuellt. 

Som framgår nedan ställs det vissa krav på aktivitet för att en Delningstjänst ska 
åtnjuta ansvarsfrihet enligt direktivets artikel 17.4. Sådana krav ställs inte upp för 
att vara ansvarsfri enligt artikel 14 i e-handelsdirektivet. Samtidigt råder alltså en 
viss osäkerhet kring huruvida de senare bestämmelserna överhuvudtaget är till-
lämpliga i förhållande till i vart fall vissa Delningstjänster.  

I ljuset av det som beskrivs vill vi höra er uppfattning i följande frågor:  

• Är den beskrivning som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 

Beskrivningen är inte korrekt. 

Det som sägs i artikel 17.3 är redan gällande rätt i EU enligt domstolens rättspraxis, 
särskilt beslutet i målet L’Oreal mot eBay, där det fastslås att plattformar som har 
”kännedom om eller kontroll över” innehållet till exempel genom att de optimerar 
presentationen av innehållet eller gör reklam för det, inte längre har en teknisk, 
automatisk och passiv natur och därför inte kan omfattas av undantagen. Definit-
ionen av onlineleverantör av delningstjänster för innehåll i artikel 2.6 är utformad 
så att den endast omfattar aktiva tjänster, det vill säga tjänster som i sig inte kan 
omfattas av ansvarsbefrielsen för värdtjänster i artikel 14 i e-handelsdirektivet. Där-
för är det fel att säga att artikel 17.3 utgör ett ”undantag” från artikel 14 i e-han-
delsdirektivet.  

Som ett klargörande kan sägas att artikel 17 inte bara föreskriver att det ska presu-
meras att en onlineleverantör av delningstjänster för innehåll ska ”anses” vara an-
svarig: artikeln fastställer att leverantören är ansvarig såvida denne inte kan bevisa 
att kriterierna i artikel 17.4 är uppfyllda. Av beskrivningen låter det som om en onli-
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neleverantör av delningstjänster för innehåll ändå skulle kunna omfattas av an-
svarsbefrielsen i e-handelsdirektivet. Detta är inte korrekt. Artikel 17 klargör tvär-
tom att en onlineleverantör av delningstjänster för innehåll definitionsmässigt inte 
kan omfattas av ansvarsbefrielsen i e-handelsdirektivet. Direktivtexten är tydlig på 
denna punkt. 

Det är viktigt att skilja mellan räckvidden för och syftet med artikel 14 i e-handels-
direktivet och artikel 17.4 i detta direktiv. E-handelsdirektivet fastställer villkoren 
för en generell övergripande ansvarsbegränsning för passiva tjänstelevererande 
mellanhänder, medan artikel 17.4 klargör de kriterier (i linje med relevant rätts-
praxis från EU-domstolen) som en aktiv plattform för fildelning (som alltså inte om-
fattas av undantaget i e-handelsdirektivet!) måste uppfylla för att inte enligt upp-
hovsrättslagstiftningen hållas (solidariskt) ansvarig för överföring till allmänheten 
av verk som deras användare har laddat upp. Med andra ord handlar artikel 17.4 
om ett annat scenario och andra tjänster än e-handelsdirektivet. Artikel 17.4 kodi-
fierar de specifika reglerna för upphovsrättsligt ansvar i samband med att onlinele-
verantörer av delningstjänster för innehåll överför material till allmänheten. 

• Bör undantag endast göras från 18 § lagen (2002:562) om elektronisk handel och 
andra informationssamhällets tjänster så att de straffrättsliga ansvarsfrihetsreg-
lerna i 19 § samma lag alltjämt ska gälla (i den mån de är tillämpliga)? 

Såsom har förklarats ovan påverkar eller ändrar inte direktivet reglerna i e-handels-
direktivet på något sätt. Den svenska lagen om elektronisk handel behöver inte änd-
ras. 

• Finns det andra aspekter som bör belysas i denna del? 

7.  En ny ansvarsfrihetsreglering – artikel 17.4–17.8  

Direktivet  

Enligt artikel 17.4 ska Delningstjänster – när det inte finns något tillstånd (att för-
foga över ett visst verk eller en viss prestation) ansvara för otillåten överföring av 
upphovsrättsligt skyddade verk och andra alster till allmänheten, inklusive tillgäng-
liggörande för allmänheten, såvida inte tjänsteleverantörerna kan visa att de a) har 
gjort vad de har kunnat för att erhålla ett tillstånd, och b) i enlighet med höga 
branschstandarder för god yrkessed har gjort vad de har kunnat för att säkerställa 
att specifika verk och andra alster för vilka rättighetshavarna har försett tjänstele-
verantörerna med relevant och nödvändig information inte är tillgängliga, och un-
der alla omständigheter c) efter att ha mottagit en tillräckligt välgrundad underrät-
telse från rättighetshavarna har agerat snabbt för att omöjliggöra åtkomst till de 
underrättade verken och alstren eller avlägsna dem från sina webbplatser, och har 
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gjort vad de har kunnat för att motverka framtida uppladdningar i enlighet med led 
b. 

Enligt artikel 17.5 ska vidare – vid fastställandet av om Delningstjänsten har uppfyllt 
sina skyldigheter enligt punkt 4, och i ljuset av proportionalitetsprincipen – bl.a. 
beaktas vilken typ av tjänst det rör sig om, tjänstens publik och omfattning samt 
vilken typ av verk eller andra alster som har laddats upp av användarna, men också 
tillgången till lämpliga och effektiva medel och vilka kostnader detta är förenat 
med. 

I artikel 17.6 görs ett undantag för vissa plattformar. Det gäller  
Delningstjänster som varit tillgängliga för allmänheten i unionen i mindre än tre år 
och vars årsomsättning är lägre än tio miljoner euro. Som utgångspunkt är det till-
räckligt att dessa plattformar gör vad de kan för att erhålla tillstånd (enligt 17.4 a) 
och att de agerar snabbt för att omöjliggöra åtkomst till eller avlägsna underrättade 
verk och prestationer efter att de mottagit en tillräckligt välgrundad underrättelse 
från rättsinnehavarna. Om en sådan Delningstjänst som omfattas av undantaget 
har ett månatligt genomsnitt på över 5 miljoner unika besökare, beräknat på före-
gående kalenderår, ska de därutöver också visa att de har gjort vad de har kunnat 
för att motverka ytterligare uppladdningar av de underrättade verken och andra 
alstren från sina webbplatser.  

I artikel 17.7 finns regler som återkopplar till och begränsar hur Delningstjänsternas 
och rättsinnehavarnas gemensamma arbete för att hindra tillgång till olovligt 
material i praktiken får utformas. Här stadgas att det inte får leda till att det inte 
går att få tillgång till verk eller andra alster som laddats upp av användare och som 
inte gör intrång i upphovsrätt och närstående rättigheter, inbegripet när sådana 
verk eller andra alster omfattas av ett undantag eller en inskränkning. I anslutning 
till det anges att medlemsstaterna ska säkerställa att alla användare i alla medlems-
stater kan förlita sig på vissa särskilt angivna undantag eller inskränkningar när de 
laddar upp och tillgängliggör innehåll som genererats av användare på onlinetjäns-
ter för delning av innehåll. Dessa undantag eller inskränkningar avser citat, kritik, 
recensioner samt användning i karikatyr-, parodi- eller pastischsyfte.  

I artikel 17.8 anges att tillämpningen av artikel 17 inte ska leda till någon allmän 
övervakningsskyldighet. Där anges också att medlemsstaterna ska föreskriva att 
Delningstjänster ska förse rättsinnehavarna, på deras begäran, med adekvat in-
formation om hur deras metoder fungerar med avseende på det samarbete som 
avses i punkt 4 och, om licensavtal har ingåtts mellan Delningstjänsterna och rätts-
innehavarna, information om användningen av det innehåll som omfattas av avta-
len.  
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Särskilda frågeställningar  

Några utgångspunkter  

Det upphovsrättsliga ansvaret som föreskrivs i artikel 17 och den därmed samman-
hängande ansvarsfrihetsregeln tillhör de mest omdiskuterade delarna av upphovs-
rättsdirektivet. Den kanske mest omdebatterade aspekten gäller de åtgärder Del-
ningstjänster ska vidta enligt 17.4 för att förhindra intrång och då kanske framförallt 
framtida intrång.  

Artikel 17 är omfattande och komplicerad. Det är inte alldeles självklart att avgöra 
hur de olika aspekter, krav och hänsyn som redovisas där ska vägas samman. Avsik-
ten är att i samband med kommande möten i referensgruppen återkomma till yt-
terligare/fördjupade frågeställningar. Några förslag till möjliga övergripande syn-
sätt ges dock redan nu. 

Det ligger i Delningstjänstens natur att det inte är möjligt att på förhand veta vilket 
innehåll som kommer att laddas upp på plattformen. Även om utgångspunkten är 
att Delningstjänsten är upphovsrättsligt ansvarig (enligt artikel 17.1) och därmed 
ska inhämta tillstånd för de upphovsrättsliga förfoganden som förekommer är av-
sikten inte att detta ansvar ska vara absolut. Det kommer alltså även fortsättnings-
vis vara så att olovligt material kommer att laddas upp och göras tillgängligt via del-
ningstjänster. Den ansvarsfrihetsregel vars innehåll beskrivs i artikel 17.4–17.8 syf-
tar till att Delningstjänster i dessa fall inte ska behöva ta ansvaret för det intrång i 
upphovsrätten som detta innebär, men ställer samtidigt krav på visst agerande från 
Delningstjänstens sida. Artikel 17 innebär alltså inte någon allmän skyldighet att 
hålla Delningstjänsten fri från olovligt material.  

För att komma i åtnjutande av ansvarsfrihet måste Delningstjänsten agera i tre av-
seenden. Till att börja med ska redan uppladdat olovligt material som anmäls av 
rättsinnehavaren avlägsnas. Skyldigheten i denna del tycks i huvudsak vara i linje 
med gällande rätt. Delningstjänsten ska vidare agera också i två andra avseenden. 
För det första ska Delningstjänsten göra vad den kan för att få till avtal med rätts-
innehavare. För det andra ska den göra vad den kan för att säkerställa att specifika 
verk och andra alster för vilka rättsinnehavarna har försett tjänsten med relevant 
och nödvändig information inte är tillgängliga och motverka att de blir tillgängliga.  

När det gäller dessa två moment ska Delningstjänsterna som utgångspunkt göra 
vad de kan (eng. made best efforts). Den svenska översättningen av artikel 17.4 kan 
ge intryck av att Delningstjänsten närmast med alla till buds stående medel ska upp-
fylla de två momenten. Av direktivet framgår dock tydligt att så inte är fallet. De 
begränsningar som anges i artikel 17.5 innebär – på ett övergripande plan – att det 
ska göras en helhetsbedömning av vidtagna åtgärder där samtliga relevanta om-
ständigheter ska vägas in och en proportionalitetsbedömning ska göras. Samman-
taget syftar bestämmelserna – som anges i skäl 66 – till att Delningstjänsten ska 
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vidta alla de åtgärder som en samvetsgill operatör skulle ha vidtagit, ett begrepp 
som tangerar EUdomstolens praxis på området.  

Att direktivet å ena sidan ställer krav på best efforts och å andra sidan tydligt regle-
rar att åtgärderna ska vara proportionerliga och att hänsyn ska tas till en mängd 
olika faktorer är inte en alldeles lättillgänglig konstruktion. Ur ett övergripande per-
spektiv torde dock den sammanlagda effekten av 17.4 och 17.5 vara att Delnings-
tjänsten i de nu aktuella avseendena ska vidta vad som närmast kan betecknas som 
skäliga åtgärder för att ingå licensavtal och hindra tillgång till sådant material som 
rättighetshavarna särskilt har anmält och lämnat information om till tjänsten. Di-
rektivet ställer alltså inte krav på att Delningstjänsten ska försöka licensiera allt po-
tentiellt innehåll. Inte heller är det ett krav att hålla plattformen fri från allt innehåll 
som rättsinnehavare har anmält. 

De närmare gränserna och förutsättningarna för att en Delningstjänst ska anses an-
svarsfri enligt artikel 17 kommer att övervägas mycket noga i det fortsatta svenska 
genomförandearbetet. I detta ligger naturligtvis att i möjligaste mån konkretisera 
vilka åtgärder som kan behöva vidtas. I det avseendet kan naturligtvis de samtal 
med berörda parter som EUkommissionen avser att inleda under oktober 2019 och 
som syftar till att mynna ut i riktlinjer få en stor betydelse. De utgångspunkter och 
frågeställningar som redovisas i det följande syftar till att inhämta synpunkter i 
dessa delar från svenska aktörer. 

I ljuset av det som beskrivs vill vi höra er uppfattning i följande frågor:  

• Är den beskrivning som ges ovan riktig? 

• Om inte, vilka utgångspunkter bör i stället anses följa av direktivet? 

Vi anser inte att beskrivningen ger en korrekt bild av artikel 17.4. 

Enligt artikel 17.4 har onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll ett ansvar 
”när det inte finns något tillstånd” såvida de inte uppfyller tre kumulativa kriterier 
(i leden a–c). 

Enligt de normala upphovsrättsliga reglerna resulterar åtgärder som inte är god-
kända av innehavarna av upphovsrätt i ansvar för överträdelse. Därför måste nor-
merna för att uppfylla de kumulativa kriterierna genomföras så att de återspeglar 
de höga krav på god yrkessed som en onlineleverantör av delningstjänster för inne-
håll måste uppfylla för att omfattas av artikel 17.4. 

I det här sammanhanget vill vi påminna om definitionen av en onlineleverantör av 
delningstjänster för innehåll, som är mycket specificerad. Detta innebär att resone-
manget i beskrivningen om vad onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll 
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faktiskt kan och inte kan göra är irrelevanta. Nu säger lagen att en onlineleverantör 
av delningstjänster för innehåll måste inhämta tillstånd, annars är leverantören an-
svarig om den inte kan bevisa att de kumulativa kriterierna i leden a–c är uppfyllda. 

När det gäller innebörden av ”gjort vad de har kunnat/best efforts” vill vi göra några 
preliminära kommentarer om beskrivningen, vilka sedan återkommer mer detalje-
rat i våra följande kommentarer om skyldigheterna enligt artikel 17.4 a–c. 

Vi vill framhålla att innebörden av att vidta bästa möjliga åtgärder/använda alla rim-
liga medel är känd inom handels- och avtalsrätt och praxis. Ansträngningsklausulen 
medför visserligen inte någon absolut skyldighet i fråga om resultatet, men den 
ställer de strängaste krav på de åtgärder som ska vidtas för att uppnå det önskade 
resultatet. Att göra vad man kan betyder att alla tillgängliga medel ska användas. 

Med det syftet är ”gjort vad de har kunnat” en klart högre nivå än att vidta ”skäliga 
åtgärder” (som det står i regeringskansliets beskrivning). Dessa anses allmänt vara 
två olika test, och om avsikten hade varit att direktivet endast skulle omfatta skäliga 
ansträngningar skulle detta uttryck ha använts. Domstolen High Court i England & 
Wales beskrev till exempel skillnaden på följande sätt: 

”En skyldighet att vidta skäliga åtgärder för att nå målet innebär troligen endast att 
en part måste vidta en skälig åtgärd, inte alla, medan en skyldighet att använda 
alla rimliga medel förmodligen innebär att parten måste vidta alla skäliga och möj-
liga åtgärder.” 

I ett annat mål beskrev domstolen en skyldighet att använda alla rimliga medel som 
att parten i fråga måste vidta ”alla de åtgärder som står i hans makt och som kan 
leda till de önskade resultaten, vilka en försiktig, beslutsam och förståndig ägare 
som agerar i eget intresse och vill nå dessa resultat skulle vidta”. 

Direktivet utformades med tolkningen av begreppet i lagstiftningen i EU-länderna 
som underlag. På samma sätt som i Storbritannien heter det i Frankrike att ”une 
obligation de moyen renforcée” (en skyldighet att vidta åtgärder) innebär att per-
sonen i fråga ska ”göra allt som står i hans makt för att uppnå syftena med det 
uppdrag som han har anförtrotts”. 

Eftersom då artikel 17.4 ger onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll en 
möjlighet, inte en skyldighet, att begränsa sitt ansvar kräver formuleringen ”gjort 
vad de har kunnat” helt klart att de onlineleverantörer av delningstjänster för inne-
håll som vill utnyttja denna ansvarsbegränsning håller en hög standard för god yr-
kessed. 
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Även om det inte finns något skäl som bidrar till definitionen eller tolkningen av 
”gjort vad de har kunnat” i detta led a (till skillnad mot artikel 17.4 b och c som 
behandlas nedan) är att vidta bästa möjliga åtgärder/använda alla rimliga medel-
begrepp som redan används i lagstiftningen, som vi har visat ovan. 

Därför måste ”gjort vad de har kunnat” i artikel 17.4 a tolkas som att en onlineleve-
rantör av delningstjänster för innehåll måste göra alla de ansträngningar som en 
samvetsgill kommersiell operatör skulle göra för att erhålla nödvändiga tillstånd för 
det innehåll som leverantören gör tillgängligt genom sin tjänst. 

Det är emellertid viktigt att notera att detta inte betyder att rättsinnehavarna är 
tvingade att bevilja onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll tillstånd. 
Rättsinnehavarnas frihet att avgöra huruvida de vill ge en onlineleverantör av del-
ningstjänster för innehåll en licens och i så fall på vilka villkor påverkas inte, vilket 
klargörs av skäl 61: 

”Eftersom avtalsfriheten dock inte bör påverkas av dessa bestämmelser bör rättsin-
nehavarna inte vara skyldiga att ge tillstånd eller ingå licensavtal.” 

Det är viktigt att detta görs klart i den lag eller förordning som genomför artikel 
17.4. 

Dessutom måste det betonas att oförmåga att komma överens om kommersiella 
villkor för en licens inte kan anses vara tillräckligt för att uppfylla kravet på att ha 
”gjort vad de har kunnat”, vilket dock inte betyder att en onlineleverantör av del-
ningstjänster för innehåll måste godta en licens om detta objektivt sett skulle vara 
ekonomiskt omöjligt. Om någon licens inte finns måste en onlineleverantör av del-
ningstjänster för innehåll uppfylla kraven i leden b och c i artikeln. 

Ett annat viktigt påpekande som vi vill göra är att skäl 66 ger en användbar vägled-
ning om innebörden av ”gjort vad de har kunnat” när det i synnerhet gäller villkoret 
i led b, vilken återigen ställer höga krav och bidrar till tolkningen av ”gjort vad de 
har kunnat” i leden a och c. I skälet anges särskilt följande: 

”Vid bedömning av huruvida en onlineleverantör av delningstjänster för innehåll har 
gjort vad den kunnat i enlighet med höga branschstandarder för god yrkessed bör 
hänsyn tas till huruvida tjänsteleverantören har vidtagit alla åtgärder som en sam-
vetsgill operatör skulle ha vidtagit för att motverka att det på dess webbplats ges 
tillgång till otillåtna verk och andra alster, med beaktande av bästa praxis i bran-
schen och ändamålsenligheten i de åtgärder som vidtagits i ljuset av alla relevanta 
faktorer och av den senaste utvecklingen, samt proportionalitetsprincipen.” 
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Som väntat överensstämmer detta med den innebörd av ”gjort vad de har kunnat” 
som anges ovan, nämligen att onlineleverantören av delningstjänster för innehåll 
måste vidta alla åtgärder som en samvetsgill operatör skulle ha vidtagit för att nå 
det avsedda resultatet. 

Vi rekommenderar er emellertid inte att försöka att ”i möjligaste mån konkretisera 
vilka åtgärder som kan behöva vidtas” från en leverantör av delningstjänsters sida. 
Det krävs flexibilitet för att säkerställa att åtgärderna anpassas till de enskilda fal-
len, för att uppfylla kraven i artikel 17.5 och göra artikel 17 framtidssäkrad. Frågan 
om vad som utgör ”höga branschstandarder för god yrkessed” bör till exempel be-
dömas i relation till den tekniska utvecklingen. När det slutligen gäller tvister bör 
bedömningen av huruvida kraven i direktivet är uppfyllda överlåtas till domsto-
larna. 

Särskilt om ”skyldigheten” att erhålla tillstånd  

Artikel 17 syftar i första hand till att främja utvecklingen av licensmarknaden mellan 
rättsinnehavare och Delningstjänster. Skyldigheten att försöka erhålla tillstånd ska 
alltså ses mot den bakgrunden. Som framgått ovan är skyldigheten inte absolut, 
utan snarare ställer direktivet krav på att en Delningstjänst gör vad som skäligen 
kan krävas för att erhålla tillstånd. Bedömningen av om en Delningstjänst fullgjort 
sina skyldigheter i detta avseende måste bedömas från fall till fall. Nedan ges dock 
förslag till några övergripande utgångspunkter. 

Det är inte rimligt – eller ens möjligt - att licensiera allt potentiellt innehåll och di-
rektivet ställer inte heller några sådana krav. Det ligger nära till hands att utgå ifrån 
att Delningstjänstens skyldigheter i detta avseende får bedömas med utgångspunkt 
inte minst från omfattningen av förekomsten av en viss verkstyp och möjligheterna 
att ingå avtal som omfattar relativt många rättigheter som är relevanta för tjänsten 
i fråga. 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 förvaltnings-
organisationer och andra aktörer som representerar större repertoarer och licensi-
erar sådan användning. Däremot torde direktivet även för en sådan plattform inte 
ställa något krav på att aktivt försöka ingå avtal med mycket små aktörer. Det inne-
bär dock inte att en Delningstjänst inte skulle ha en skyldighet att se till att också 
sådana små aktörer har möjlighet att ingå licensavtal för den användning som fak-
tiskt sker. Om å andra sidan, en Delningstjänst endast undantagsvis eller i mycket 
liten utsträckning tillgängliggör en viss verkstyp och det inte heller är avsikten med 
tjänsten, ligger det närmare till hands att utgå från att direktivet inte ställer krav på 
att Delningstjänsten ingår licensavtal. Däremot föreligger naturligtvis en skyldighet 
att plocka bort sådant material som Delningstjänsten uppmärksammats på. Det för-
hållandet att licenser för en viss verkstyp eller viss relevant användning inte erbjuds 
kan inte läggas Delningstjänsten till last.  
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En särskild fråga är i vad mån skyldigheten att ingå licensavtal är absolut i den be-
märkelsen att Delningstjänsten inte kan välja att avstå från att ingå möjliga licens-
avtal. Av skäl 61 framgår att rättsinnehavarna inte är skyldiga att ge tillstånd eller 
ingå licensavtal, eftersom avtalsfriheten inte bör påverkas. Detta, och det förhål-
lande att det är fråga om en möjlighet till ansvarsfrihet från vad som annars utgör 
intrång, kan tala för att en Delningstjänst som vill komma i åtnjutande av ansvars-
frihetsreglerna har en absolut skyldighet att ingå de avtal som erbjuds och som rim-
ligen kan förväntas av dem med hänsyn till det innehåll som tillgängliggörs. Däre-
mot bör det vara möjligt för en Delningstjänst att vidta andra åtgärder för att se till 
att förekomsten av en viss verkstyp, som tjänsten inte vill tillhandahålla och betala 
licens för, minskar i sådan utsträckning att det inte skäligen kan krävas att tillstånd 
ska inhämtas. 

En ytterligare fråga som varit föremål för skilda uppfattningar är i vad mån Delnings-
tjänsten måste acceptera också oskäliga erbjudanden om licens, t.ex. 
när det gäller ersättningens storlek. Med utgångspunkt från den proportionalitets-
bedömning som ska göras också i detta avseende tycks direktivet inte ge något ut-
rymme för detta. När det gäller kollektiva förvaltningsorganisationer finns dessu-
tom bestämmelser i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt som 
innebär att den ersättning som begärs ska vara rimlig (9 kap. 2 §).  

I ljuset av det som beskrivs vill vi höra er uppfattning i följande frågor:  

• Är den beskrivning som ges ovan riktig? Om inte, vilka utgångspunkter bör i stället 
anses följa av direktivet? 

Regeringskansliets beskrivning av skyldigheten att inhämta tillstånd innehåller flera 
felaktiga antaganden. 

Det främsta syftet med artikel 17 är att klargöra att onlineleverantörer av delnings-
tjänster för innehåll överför innehåll som skyddas av upphovsrätt till allmänheten 
eller tillgängliggör det för allmänheten. Följaktligen måste onlineleverantörer av 
delningstjänster för innehåll inhämta tillstånd från rättsinnehavarna. Som vi förkla-
rade i vårt svar på föregående fråga om artikel 17.4 generellt sett är onlineleveran-
törer av delningstjänster för innehåll ansvariga om de inte har sådana tillstånd, så-
vida de inte uppfyller de tre kumulativa kraven för att omfattas av ansvarsbefrielse. 
Ett av dessa krav är att ha ”gjort vad de har kunnat för att erhålla ett tillstånd”. 

Såsom korrekt noteras måste bedömningen av huruvida en onlineleverantör av del-
ningstjänster för innehåll har fullgjort denna skyldighet göras från fall till fall (genom 
att ta hänsyn till den typ av innehåll som licensieras etc). Vi vill emellertid framhålla 
några saker: 

- Det finns inte något skäl som bidrar till definitionen eller tolkningen av ”gjort vad 
de har kunnat” i samband med denna bestämmelse (artikel 17.4 a). Skälen (och 
relevant befintlig nationell rättspraxis) ger emellertid stöd för tolkningen att ”gjort 
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vad de har kunnat” kräver att onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll 
ska vidta alla åtgärder som en samvetsgill operatör skulle ha vidtagit för att nå det 
avsedda resultatet (vilket i led a är att inhämta ett tillstånd). 
- I linje med direktivet (skäl 61) bör det framgå av ett införlivande att rättsinneha-
varna inte är skyldiga att bevilja onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll 
licenser. Såsom regeringskansliet så riktigt konstaterar i sin beskrivning fastställer 
inte artikel 17 några kommersiella villkor, såsom om en viss erbjuden ersättning är 
skälig eller inte. Parterna kan välja att inte acceptera licensvillkoren. Det är också 
riktigt att ansträngningsskyldigheten inte betyder att en onlineleverantör av del-
ningstjänster för innehåll måste godta vilka erbjudanden som helst, men man kan 
nog hävda att en onlineleverantör av delningstjänster för innehåll inte kan avböja 
ett erbjudande som i stort sett överensstämmer med licenser som har beviljats 
andra liknande operatörer och ändå hävda att den har ”gjort vad den har kunnat” 
för att erhålla licenser. 
- Slutligen vill vi påpeka att målet inte är att ”förekomsten” av otillåtet innehåll 
bara ”minskar i sådan utsträckning att det inte skäligen kan krävas att tillstånd ska 
inhämtas”. När rättsinnehavarna har lämnat den nödvändiga och relevanta inform-
ationen ska innehållet avlägsnas och om det laddas upp igen ska onlineleverantö-
ren av delningstjänster för innehåll ställas till ansvar. 

 

I detta sammanhang vill vi påminna om definitionen av de tjänster som omfattas av 
artikel 17, vilken tydligt inriktar sig på tjänster som har som huvudsyfte eller ett av 
sina huvudsyften att för kommersiella ändamål ge tillgång till en stor mängd upp-
hovsrättsskyddat innehåll som har laddats upp av tredje parter. 

Mot bakgrund av denna definition framstår det som orimligt att regeringskansliet 
hävdar att en del onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll skulle ha en 
mindre omfattande skyldighet att söka erhålla tillstånd. Om en leverantör inte om-
fattas av definitionen av en onlineleverantör av delningstjänster för innehåll ef-
tersom den inte ger tillgång till en stor mängd upphovsrättsskyddat innehåll eller 
om denna verksamhet endast är av underordnad betydelse i förhållande till huvud-
syftet behöver den helt enkelt inte tillämpa artikel 17.4 a, men kan fortfarande ha 
en skyldighet enligt de allmänna reglerna för upphovsrättsligt ansvar. Om en leve-
rantör å andra sidan omfattas av definitionen måste den göra vad den kan för att 
erhålla en licens för allt det upphovsrättsskyddade innehåll som görs tillgängligt på 
dess plattform, oberoende av rättsinnehavarens storlek. Om en sådan licens inte 
kan erhållas trots att leverantören har gjort vad den har kunnat måste onlineleve-
rantören av delningstjänster för innehåll göra vad den kan för att förhindra att in-
nehållet blir tillgängligt, i enlighet med leden b och c i artikel 17.4. Om onlineleve-
rantören av delningstjänster för innehåll trots att den har gjort vad den kan absolut 
inte har någon objektiv möjlighet att inhämta relevant och nödvändig information 
från rättsinnehavarna för att fullgöra dessa skyldigheter, till exempel om rättsinne-
havaren inte kan identifieras, kan den givetvis inte ställas till ansvar om den upp-
fyller kraven i artikel 17.4 c. Detta måste emellertid bedömas från fall till fall. 
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• Kan eller bör ytterligare eller andra konkretiseringar göras när det gäller skyldig-
heten att erhålla tillstånd?  

• Finns det andra aspekter av tillståndsfrågan som bör lyftas fram?  

 

Särskilt om skyldigheten att hindra tillgång till sådant material som anmälts av 
rättsinnehavare  

Som framgått kan en Delningstjänst bara komma i fråga för ansvarsfrihet om den i 
enlighet med höga branschstandarder för god yrkessed har gjort vad den har kun-
nat för att säkerställa att specifika verk och andra alster för vilka rättighetshavarna 
har försett Delningstjänsten med relevant och nödvändig information inte är eller 
blir tillgängliga. Också i fråga om denna skyldighet ska en proportionalitetsbedöm-
ning göras och tjänsten ska på samma sätt och sammantaget göra det som skäligen 
kan krävas för att uppnå målet, dvs. att se till att anmält material inte finns tillgäng-
ligt. Med en sådan utgångspunkt kan det alltså konstateras att Delningstjänsten 
inte har någon skyldighet att se till att allt olovligt material som anmälts försvinner 
från plattformen och hålls borta från den.  

Utöver den allmänna proportionalitetsbedömningen finns dessutom ytterligare 
faktorer som påverkar vad Delningstjänsten kan och bör göra i dessa avseenden. 
Enligt artikel 17.7 får samarbetet mellan tjänsten och rättsinnehavarna inte leda till 
att det inte går att få tillgång till verk eller andra alster som laddats upp av använ-
dare och som inte utgör intrång i upphovsrätt och närstående rättigheter, inbegri-
pet när sådana verk eller andra alster omfattas av ett undantag eller inskränkning.  

Det kan alltså konstateras att Delningstjänsten, när den uppfyller sina skyldigheter 
i nu aktuella avseenden, ska beakta två olika intressen. Tjänsten ska å ena sidan 
verka för att olovligt material som anmälts inte finns eller blir tillgängligt, samtidigt 
som lovligt material som laddats upp inte ska påverkas. Att fullt ut och i alla lägen 
tillgodose båda dessa intressen kan i praktiken vara svårt, oavsett vilka medel, tek-
niska eller andra, som används. Inte minst kan det uppstå situationer där det helt 
enkelt är mycket svårt att bedöma om en användning av ett visst innehåll är laglig, 
t.ex. med stöd av en inskränkning, eller om det är fråga om ett intrång.  

Mot denna bakgrund ligger det nära till hands att utgå från att direktivet i dessa 
delar avser att ge uttryck för en intresseavvägning där varje metod för att hindra 
tillgång till olovligt material måste bedömas också i förhållande till risken att den 
metoden hindrar lovligt material.  

En särskild fråga är i vilken mån direktivet kan anses ställa krav på Delningstjänster 
att tillämpa automatiserade lösningar, dvs. s.k. igenkännings- eller identifierings-
teknik. Direktivet berör inte uttryckligen den frågan och föreskriver inte någon viss 
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metod. Delningstjänsten ska vidta de åtgärder som en samvetsgill operatör skulle 
ha vidtagit, med beaktande av ”bästa praxis” i branschen och ändamålsenligheten 
i de åtgärder som vidtas i ljuset av alla relevanta faktorer och av den senaste ut-
vecklingen. Det anges samtidigt att olika medel för att undvika tillgång till otillåtet 
upphovsrättsskyddat innehåll kan vara lämpliga och proportionerliga beroende på 
typen av innehåll, och det kan därför inte uteslutas att tillgång till otillåtet innehåll 
i vissa fall bara kan undvikas genom en underrättelse från rättsinnehavarna (skäl 
65). 

Mot denna bakgrund skulle följande ramar kunna ges för inriktningen i denna del. 
Bedömningen av vilka åtgärder som är tillräckliga måste göras från fall till fall där 
en viktig aspekt är tjänstens förutsättningar att vidta åtgärder – inte minst kostna-
den för dessa – och den relativa effekt dessa har. En Delningstjänst på vilken det 
endast undantagsvis eller i mycket liten utsträckning förekommer olovligt material 
kan typiskt sätt inte förväntas göra mer än att ta bort materialet efter påpekande 
från rättsinnehavaren. I den mån sådana plattformar överhuvudtaget kan anses 
omfattas av artikel 17 torde detta typiskt sätt gälla t.ex. för plattformar som är de-
dikerade till en viss typ av innehåll som genereras av användarna själva och som 
typiskt sätt inte kräver ytterligare tillstånd. Det är naturligtvis också möjligt för 
andra och mer allmänna typer av Delningstjänster att hålla nere mängden olovligt 
material genom olika förebyggande åtgärder som tydliga användarvillkor, regler 
och sanktioner när det gäller överträdelser av upphovsrätten. Ett annat sätt att 
uppnå motsvarande resultat är genom ingåendet av mer eller mindre heltäckande 
licensavtal för olika verkstyper. Sådana avtal kan i Sverige uppnås med stöd av be-
stämmelserna om avtalslicens. Avtalslicensen, som regleras i 42 a–h §§ upphovs-
rättslagen, 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 finns också Delningstjänster på vilka mycket stora mängder olicensierat 
material laddas upp och där det knappast kan förväntas vara möjligt att licensiera 
innehållet i tillräckligt hög grad. Hit hör de Delningstjänster som redan i dag tilläm-
par olika typer av identifieringsteknik. Det kan antas att sådana Delningstjänster 
kommer att använda sig av denna teknik för att uppfylla direktivets krav.  

För det fall identifieringsteknik tillämpas följer det av direktivet att den måste till-
lämpas med urskiljning. Möjligheterna att med hjälp av identifieringsteknik komma 
tillrätta med intrång med ett rimligt mått av precision ser olika ut på olika områden. 
Om risken för att lovligt material plockas bort i betydande utsträckning är påtaglig, 
torde en annan lösning behöva sökas. I den mån tekniken på ett visst område gör 
det möjligt att avgöra om en uppladdning överensstämmer med ett skyddat verk 
fullt ut eller endast till viss del, kan de senare fallen behöva behandlas annorlunda 
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– t.ex. granskas manuellt före det att tillgång eller uppladdning stoppas – för att 
undvika att användning som sker med stöd av t.ex. en inskränkning hindras.  

Överlag – och oavsett vilken metod en Delningstjänst använder för att uppfylla kra-
ven i denna del – torde sådana åtgärder som en Delningstjänst vidtar i syfte att 
minska risken för att material felaktigt plockas bort och som är nödvändiga för det 
syftet vara acceptabla även om de kan minska den effektivitet med vilken olovligt 
material hindras. Ytterst förefaller bedömningen alltid behöva göras utifrån om vid-
tagna åtgärder på ett rimligt sätt balanserar de olika intressen som berörs. 

I ljuset av det som beskrivs vill vi höra er uppfattning i följande frågor:  

• Är den beskrivning som ges ovan riktig? 

Beskrivningen innehåller tyvärr ett antal felaktiga påståenden. 

För det första är formuleringen ”har gjort vad de har kunnat” för att säkerställa att 
otillåtet innehåll inte är tillgängligt, i likhet med att ha gjort vad de har kunnat för 
att erhålla ett tillstånd, definitivt ett hårdare krav än ”skäliga ansträngningar”. Det 
betyder definitivt inte, såsom anges i regeringskansliets beskrivning, ”att Delnings-
tjänsten inte har någon skyldighet att se till att allt olovligt material som anmälts 
försvinner från plattformen och hålls borta från den”. Såsom redan har nämnts stäl-
ler ansträngningsklausulerna snarare de strängaste krav på att vidta åtgärder för 
att uppnå det önskade resultatet, även om skyldigheterna inte är absoluta. Dom-
stolen High Court i England & Wales beskrev skillnaden på följande sätt: ”En skyl-
dighet att vidta skäliga åtgärder för att nå målet innebär troligen endast att en part 
måste vidta en skälig åtgärd, inte alla, medan en skyldighet att använda alla rimliga 
medel förmodligen innebär att parten måste vidta alla skäliga och möjliga åtgär-
der.” 3 I ett annat mål beskrev domstolen en skyldighet att använda alla rimliga me-
del som att parten i fråga måste vidta som ”alla de åtgärder som står i hans makt 
och som kan leda till de önskade resultaten, vilka en försiktig, beslutsam och för-
ståndig ägare som agerar i eget intresse och vill nå dessa resultat skulle vidta”.4 
Direktivet utformades med tolkningen av begreppet i lagstiftningen i EU-länderna 
som underlag. På samma sätt som i Storbritannien heter det i Frankrike att ”une 
obligation de moyen” (en skyldighet att vidta åtgärder) innebär att personen i fråga 
ska ”göra allt som står i hans makt för att uppnå syftena med det uppdrag som han 
har anförtrotts”.5 

 
3 Rhodia International v Huntsman International [2007] EWHC 292 at 33 
4 IBM United Kingdom Ltd. v Rockware Glass Ltd [1980] F.S.R. 335 
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För det andra håller vi med om att strävan med direktivet är att hitta den rätta ba-
lansen mellan de olika intressena. Vi anser emellertid att påståendet att ”varje me-
tod för att hindra tillgång till olovligt material måste bedömas också i förhållande 
till risken att den metoden hindrar lovligt material” kan missförstås. För det första 
kan det inte betyda att all teknik som kan medföra en sådan risk, inklusive den som 
redan har använts i omkring ett decennium, ska överges. För det andra är risken för 
”felaktiga positiva utslag” obetydlig även när risken att hindra lovligt material finns, 
till exempel när det gäller den teknik som används för att identifiera ljudinspel-
ningar. Dessutom tillhandahåller direktivet redan medel för att säkerställa att det 
lovliga innehållet bibehålls i tjänsten, det vill säga en klagomåls- och avhjälpnings-
mekanism tillsammans med den manuella granskning som ska göras enligt artikel 
17.9. Av samma skäl är slutsatsen att ”sådana åtgärder som en Delningstjänst vidtar 
i syfte att minska risken för att material felaktigt plockas bort och som är nödvän-
diga för det syftet [torde] vara acceptabla även om de kan minska den effektivitet 
med vilken olovligt material hindras” helt omotiverad. Den verkar bottna i antagan-
det att de grundläggande rättigheterna till skydd av immateriell egendom alltid är 
underställda andra grundläggande rättigheter. Detta är ett felaktigt antagande. Om 
en sådan formulering antogs skulle syftet med direktivet, som är att förbättra skyd-
det för rättsinnehavare och deras möjligheter ”att avgöra om och på vilka villkor 
deras verk och andra alster används” allvarligt undermineras. Så i stället för ett en-
sidigt angreppssätt måste en rimlig balans mellan upphovsrättsinnehavarnas rättig-
heter och de enskilda användarnas eller plattformens intressen sökas i de enskilda 
fallen. 

För det tredje är antagandet att onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll 
som ger tillgång till innehåll som genereras av användarna själva typiskt sett inte 
skulle behöva några tillstånd från de rättsinnehavare vilkas verk användarna har 
använt felaktigt. Slutsatsen att dessa leverantörer bara skulle omfattas av skyldig-
heten att ta bort materialet efter påpekande är också felaktig. Onlineleverantörer 
av delningstjänster för innehåll som ger tillgång till en stor mängd upphovsrätts-
skyddat innehåll vilket har laddats upp eller genererats av användarna, och som 
organiserar och marknadsför detta i vinstsyfte, omfattas av hela artikel 17, inklusive 
artikel 17.4 b. 

Slutligen måste lämpligheten hos de åtgärder som vidtas för att uppfylla kraven i 
artikel 17.4 också bedömas från fall till fall, med beaktande av att leverantörerna 
ska ha gjort vad de kunnat i enlighet med höga branschstandarder, enligt beskriv-
ningen i skäl 66. Den praktiska erfarenheten visar att målet att undvika att otillåtet 
innehåll är tillgängligt säkerligen inte skulle nås med hjälp av till exempel ”tydliga 
användarvillkor”, som nämns i beskrivningen. Tanken att minska mängden otillåtet 
innehåll genom att låta det omfattas eller legalisera det med kollektiva licenser kan 
framstå som tilltalande. Vi vill emellertid påminna om att det enligt konventionerna 
är mycket problematiskt att införa obligatoriska licenser eller obligatorisk kollektiv 
förvaltning av rättsinnehavares rättigheter att tillgängliggöra (se artiklarna 9.2 och 
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13 i Bernkonventionen6, artikel 10 i WIPO:s fördrag om copyright och artikel 16 i 
WIPO:s fördrag om framföranden och fonogram). Dessutom är licensieringsme-
toderna sektorsspecifika. Kollektiv förvaltning för primärt utnyttjande är inte van-
ligt i film-, musikinspelnings- och videospelssektorerna. Vidare föreskriver skäl 61 i 
direktivet att ”rättsinnehavarna inte [bör] vara skyldiga att ge tillstånd eller ingå 
licensavtal”. Enligt vår uppfattning kolliderar det föreslagna utvidgade licenssyste-
met med det syftet och det innehåll som denna viktiga bestämmelse har, nämligen 
att rättsinnehavarna själva måste kunna bestämma när de ska bevilja tillstånd. Att 
på något sätt begränsa rättsinnehavarnas privilegium att avgöra om deras rättig-
heter ska licensieras ut och i så fall hur och till vem skulle inte vara förenligt med 
ett normalt utnyttjande av rättigheter eller trestegstestet. Att underminera rätts-
innehavarnas ensamrätt på detta sätt skulle få mycket skadlig inverkan på utveckl-
ingen av och investeringarna i nya verk och talanger. Det skulle också leda till mins-
kad sysselsättning och skada konsumenterna genom att utbudet skulle bli fattigare. 

Vi vill också tillbakavisa tankegången i regeringskansliets beskrivning att när väl ett 
sådant avtal om kollektiv licens har ingåtts ”torde inte [onlineleverantören av del-
ningstjänster för innehåll] därutöver behöva tillhandahålla en särskild ordning för 
att motverka en synnerligen liten andel potentiella intrång avseende den aktuella 
verkstypen”. Artikel 17.4 b–c är tillämplig i alla situationer där en onlineleverantör 
av delningstjänster för innehåll inte har erhållit en viss licens. 

 

• Om inte, vilka utgångspunkter bör i stället anses följa av direktivet?  

• Kan/bör ytterligare/andra konkretiseringar göras när det gäller skyldigheten i 
denna del? 

• Vad bör utgångspunkterna vara för den intresseavvägning som finns inbyggd i di-
rektivet mellan ändamålet att hindra tillgång till olovligt material och skyddet för 
användarnas rättigheter? 

Inledningsvis föreskriver direktivet att de åtgärder som en onlineleverantör av del-
ningstjänster för innehåll vidtar för att förhindra att otillåtet innehåll är tillgängligt 
inte får leda till ”att det inte går att få tillgång” till verk som ”omfattas av ett undan-
tag eller en inskränkning”. Såsom stadgas i internationell och europeisk lag och be-
kräftas av rättspraxis är inte undantag och inskränkningar rättigheter i sig: de måste 
tolkas snävt och förutsätter att ett antal villkor är uppfyllda (trestegstestet). 

 
6 Eftersom det var nödvändigt att lägga in en särskild undantagsbestämmelse i konventionen fråga om obligato-
riska licenser enligt artikel 13 i Bernkonventionen kan man dra slutsatsen att det skulle krävas en liknande un-
dantagsbestämmelse för andra obligatoriska licenser. EU-domstolens dom av den 29 juli 2019 i mål C-476/17 – 
Metall auf Metall. 
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Bedömningen av om ett undantag kan vara tillämpligt görs inte förrän efter det att 
en användare har använt sig av klagomåls- och avhjälpningsmekanismen. 

 

Formuleringarna i direktivet är inte helt entydiga när det gäller samverkan mellan 
de ”förebyggande åtgärderna” i artikel 17.4 och undantagen. För att säkerställa ett 
effektivt och proportionellt genomförande av bestämmelserna i direktivet gör vi 
emellertid följande tolkning av den process som ska tillämpas enligt direktivet: 

- En onlineleverantör av delningstjänster för innehåll har ingen skyldighet att 
göra en bedömning av om ett undantag är tillämpligt innan den förhindrar en 
uppladdning eller avlägsnar material. Skyldigheten inträder inte förrän en använ-
dare klagar och hävdar att hans eller hennes användning av ett verk som leveran-
tören har förhindrat uppladdningen av omfattas av ett undantag. Detta är hela me-
ningen med att ålägga onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll en skyl-
dighet att ha mekanismer för klagomål och prövning. Om åtgärderna i artikel 17.4 i 
stället skulle handla om att identifiera undantag i samband med uppladdningen 
skulle hela artikel 17 bli svårhanterlig och ineffektiv. Därför instämmer vi inte i re-
geringskansliets antagande att uppladdningarna kan behöva ”granskas manuellt 
före det att tillgång eller uppladdning stoppas”. 
- När ett klagomål inkommer via en sådan mekanism och när onlineleverantören 
av delningstjänster för innehåll har tillställt den berörda rättsinnehavaren klagomå-
let måste denna rättsinnehavare ”vederbörligen motivera” varför uppladdningen 
bör fortsätta eller hindras. Kravet att ”vederbörligen motivera” får inte innebära att 
rättsinnehavarna åläggs en orimlig börda. 
- Det slutliga beslutet att fortsätta eller avbryta fattas av onlineleverantören av del-
ningstjänster för innehåll efter manuell granskning. 
- Ingen av parterna ska vara förhindrad att begära rättslig prövning av eventuella 
tvister. 
- Den klagomåls- och avhjälpningsmekanism som ska finnas enligt artikel 17.9 och 
de obligatoriska undantagen enligt artikel 17.7 bör genomföras med hänsyn tagen 
till detta. 

• Vilken typ av information bör en rättsinnehavare ha lämnat för att ha uppfyllt 
kraven på ”relevant och nödvändig information” respektive ”tillräckligt välgrundad 
underrättelse” i artikel 17.4 b och c? 

Till att börja med vill vi betona att kravet att onlineleverantörer av delningstjänster 
för innehåll ”har gjort vad de har kunnat” inbegriper ansträngningar för att inhämta 
”relevant och nödvändig information” från rättsinnehavarna eller i tillämpliga fall 
via tredje parter som rättsinnehavarna har utsett eller gett tillstånd. I annat fall 
skulle en onlineleverantör av delningstjänster för innehåll ha incitament att undvika 
att kontakta rättsinnehavarna för att inhämta relevant och nödvändig information 
och ändå hävda att den har fullgjort sina skyldigheter enligt led b. 

Vi anser inte att det finns något behov av att definiera exakt vad som menas med 
”relevant och nödvändig information”. Det måste hur som helst göras klart i svensk 
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lag att rättsinnehavarna inte behöver påtala varje enskild överträdelse, utan bara 
tillhandahålla ”relevant och nödvändig information” om sina verk en gång, varpå 
leverantören ska förhindra framtida överträdelser. 

På samma sätt bör begreppet ”tillräckligt välgrundad underrättelse” definieras i lag-
stiftningen, eftersom kraven på underrättelser varierar från sektor till sektor och 
även bör vara teknikneutrala. Ett försök att föreskriva innebörden av ”tillräckligt 
välgrundad” skulle dessutom sannolikhet resultera i otillbörligt preskriptiva och be-
tungande krav. 

• Vilka andra aspekter bör belysas under de fortsatta övervägandena i denna del? 

Vissa undantag och inskränkningar  

I artikel 17.7 anges att medlemsstaterna ska säkerställa att alla användare i alla 
medlemsstater kan förlita sig på vissa särskilt angivna undantag eller inskränkningar 
när de laddar upp och tillgängliggör innehåll som genererats av användare på Del-
ningstjänster. Dessa undantag eller inskränkningar avser citat, kritik, recensioner 
samt användning i karikatyr-, parodi- eller pastischsyfte.  

Inskränkningar i upphovsrätten för citat, kritik, recensioner samt användning i kari-
katyr-, parodi- eller pastischsyfte har tidigare ansetts frivilliga för medlemsstaterna 
att tillämpa. De görs nu obligatoriska inom de ramar detta direktiv ställer upp. I 
Sverige finns sedan tidigare ingen uttrycklig inskränkning för karikatyr, parodi eller 
pastisch. Sådan bearbetning av ett verk har dock ansetts utgöra ett nytt och själv-
ständigt verk och därmed har man redan av det skälet kunnat använda verk och 
andra alster i dessa syften.  

Direktivets bestämmelser i denna del kan genomföras på olika sätt. En möjlighet är 
att föreskriva att de nu aktuella inskränkningarna ska gälla endast i förhållande till 
sådana utnyttjanden som sker på Delningstjänster. En annan möjlighet är att i 2 
kap. upphovsrättslagen nu införa nya och anpassa befintliga generella inskränk-
ningar i upphovsrätten. 

I ljuset av det som beskrivs vill vi höra er uppfattning i följande frågor:  

• Bör paragrafens andra stycke föranleda ändringar i svensk lagstiftning även be-
träffande annan användning än på denna typ av tjänster? 

Direktivet skapar inte några nya undantag från upphovsrätten. 

Enligt artikel 17.7 måste medlemsstaterna göra det möjligt för användarna att för-
lita sig på vissa befintliga undantag när de laddar upp innehåll till onlineleverantörer 
av delningstjänster för innehåll, och de befintliga undantagen i EU är de som har 
genomförts på basis av infosoc-direktivet från 2001. I bestämmelsen räknas (felakt-
igt) citat, kritik och recensioner upp separat, medan infosoc-direktivet innehåller 
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ett undantag för citat för syften som ”t.ex” kritik och recensioner. Med andra ord 
anges ”vissa tillåtna användningsområden” i detta direktiv, men inte vissa specifika 
undantag i sig. 

De relevanta befintliga undantagen enligt artikel 5.3 i infosoc-direktivet är: 

”d) Citat för användning i t.ex. kritik och recensioner, förutsatt att de avser ett verk 
eller annat alster som redan lagligen gjorts tillgängligt för allmänheten, att källan, 
inbegripet upphovsmannens namn, anges, om inte detta visar sig vara omöjligt, och 
att användningen sker i enlighet med god sed samt i den utsträckning som krävs 
med hänsyn till det särskilda ändamålet.” 

”k) Användning i karikatyr-, parodi- eller pastischsyfte.” 

Medlemsstater som inte redan har dessa undantag i sin nationella lagstiftning 
måste genomföra dem. Detta bör göras i enlighet med infosoc-direktivet. 

 

Förbudet mot allmän övervakningsskyldighet  

Artikel 17.8 föreskriver att tillämpningen av artikeln inte ska leda till någon allmän 
övervakningsskyldighet. 

Bestämmelsen kopplar till artikel 15 i det s.k. e-handelsdirektivet (2000/31/EG) som 
innehåller ett förbud för medlemsstater att ålägga en tjänsteleverantör en allmän 
skyldighet att övervaka den information de lagrar eller en allmän skyldighet att ak-
tivt efterforska fakta eller omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.  

Det har funnits olika uppfattningar om direktivets bestämmelser i denna del skulle 
kunna leda till en sådan allmän övervakning som avses i artikel 15 i ehandelsdirek-
tivet. Begreppet som sådant har varit föremål för prövning i EU-domstolen men det 
finns alltjämt frågetecken kring var den närmare gränsen för förbudet går.   

Bestämmelsen bör möjligen i första hand förstås som en påminnelse om förbudet 
mot allmän övervakning, men också ytterst som en garanti för att direktivet inte 
ska ge utrymme för åtgärder som EU-domstolen kan komma att bedöma falla under 
förbudet.  

I ljuset av det som beskrivs vill vi höra er uppfattning i följande frågor:  

• Är beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 

Vi instämmer i beskrivningen att ”Bestämmelsen bör möjligen i första hand förstås 
som en påminnelse om förbudet mot allmän övervakning”. Förbudet mot allmän 
övervakning härrör från e-handelsdirektivet, där det endast är tillämpligt på ”pas-
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siva” plattformar. Man måste dock komma ihåg att också passiva tjänsteleverantö-
rer har en skyldighet att bedriva övervakning i speciella fall, med automatiserade 
tekniker, vilket har bekräftats i EU-domstolens senaste rättspraxis.7 

Att tala om allmän övervakning i detta sammanhang är inte relevant, eftersom 
avsikten i detta direktiv enbart är att klargöra aktiva plattformars ansvar. 

 

• Finns det ytterligare aspekter i denna del som bör belysas? 

Omfattningen av information som ska lämnas  

I artikel 17.8 andra stycket stadgas att Delningstjänster på begäran ska förse rätts-
innehavare med relevant information om de åtgärder som vidtas enligt artikel 17.4 
samt användning av verk enligt ingångna licensavtal. Enligt skäl 68 ska informat-
ionen vara tillräckligt specifik för att säkerställa tillräcklig transparens för rättsinne-
havare, utan att påverka företagshemligheter för Delningstjänsterna. Delnings-
tjänsterna är inte heller skyldiga att ge detaljerad och individuell information för 
vart och ett av de verk och andra alster som pekats ut. Parterna är fria att avtala 
om mer specifika villkor i fråga om vilken information som ska ges. 

Bestämmelserna tycks rimligen böra genomföras genom att en civilrättslig skyldig-
het införs som motsvarar direktivets krav. En särskild fråga är hur denna informat-
ionsskyldighet förhåller sig till den rapporteringsskyldighet som en användare har 
enligt 9 kap. 5 § lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (som bygger på EU-
direktiv). EU-direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning tillhör de rättsakter som 
räknas upp i artikel 1.2 och vars bestämmelser inte ska påverkas av förevarande 
direktiv. Det ligger därför nära till hands att utgå från att i den mån ett avtal ingåtts 
med en kollektiv förvaltningsorganisation så ska de särskilda regler om rapporte-
ringsskyldighet som finns på det området gälla. 

I ljuset av det som beskrivs vill vi höra er uppfattning i följande frågor:  

• Är beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 

• Finns det skäl att ytterligare utveckla vilken typ av information som ska lämnas? 
Vad är det i så fall för information? 

 

 

 
7 Se domstolens dom i mål C-18/18, Eva Glawischnig-Piesczek mot Facebook. 
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Hur förhåller sig artikel 17 till avtalsfriheten?  

En särskild fråga är hur artikel 17 förhåller sig till den grundläggande principen om 
avtalsfrihet och då särskilt i förhållande till de ”rättigheter” som tillerkänns använ-
dare och de skyldigheter som Delningstjänster och rättsinnehavare har att se till att 
inte lovlig användning hindras. Är det t.ex. möjligt för Delningstjänsten att i sina 
användarvillkor helt eller delvis avtala bort dessa bestämmelser?  

Det kan konstateras att direktivet inte uttryckligen berör frågan, samtidigt som det 
i artikel 23 finns uttryckliga regler som begränsar avtalsfriheten i andra avseenden. 
Det kan å andra sidan konstateras att medlemsstaterna åläggs att säkerställa att 
användarna kan förlita sig på vissa undantag eller inskränkningar i samband med 
att de laddar upp innehåll som genererats av användare och att samarbetet mellan 
Delningstjänster och rättsinnehavare inte får leda till att tillgången till lovligt inne-
håll hindras. Som framgår nedan finns vidare i artikel 17.9 bestämmelser om att 
användare ska ha tillgång till klagomåls- och avhjälpningsmekanismer och att det 
ytterst ska vara möjligt att få sin ”rätt att utnyttja ett undantag från eller en in-
skränkning i upphovsrätten” prövad i domstol eller motsvarande. Enligt samma ar-
tikel åligger det även Delningstjänsten att i sina villkor informera användarna om 
att de kan använda verk och andra alster inom ramen för undantag från, eller in-
skränkning i, upphovsrätt och närstående rättigheter som föreskrivs i unionsrätten. 
Det framstår som mycket tveksamt om full avtalsfrihet i dessa avseenden skulle 
kunna anses förenligt med direktivets syften.  

I ljuset av det som beskrivs vill vi höra er uppfattning i följande frågor:  

• Hur bör man se på Delningstjänsternas möjlighet att helt eller delvis avtala, t.ex. 
i sina användarvillkor, om att andra förutsättningar än de som anges i artikel 17 ska 
gälla för användarna av deras tjänst? 

Direktivet är tillämpligt på företag som tillhandahåller tjänster i EU och den tillämp-
liga lagen är alltid lagen i det land där skydd påkallas, i enlighet med Rom II-förord-
ningen. Att avtala bort artikel 17 skulle utgöra en överträdelse i frågor som omfat-
tas av EU-rätten. 

 

8.  Tvistlösning – artikel 17.9  

Direktivet  

Enligt Artikel 17.9 ska medlemsstaterna föreskriva att Delningstjänster ska tillhan-
dahålla en effektiv och snabb klagomåls- och avhjälpningsmekanism för användare 
för tvister om omöjliggörandet av åtkomst till, eller avlägsnandet av, verk eller 
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andra alster som användare av tjänsten laddat upp. Vidare anges att rättsinneha-
vare, som begär att åtkomst till något av deras verk eller andra alster ska omöjlig-
göras eller att dessa verk och andra alster ska avlägsnas, ska de vederbörligen mo-
tivera sin begäran. Klagomål ska vidare behandlas utan otillbörligt dröjsmål och be-
slut att omöjliggöra åtkomst till eller avlägsna uppladdat innehåll ska vara föremål 
för mänsklig granskning.  

Medlemsstaterna ska vidare säkerställa att det finns prövningsmekanismer som 
möjliggör opartisk tvistlösning utom domstol. Därutöver ska medlemsstaterna sär-
skilt säkerställa att användarna har tillgång till domstol eller motsvarande för att 
hävda sin rätt att utnyttja ett undantag från eller en inskränkning i upphovsrätten 
eller närstående rättigheter.  

Av artikeln följer också att direktivet inte på något sätt ska påverka legitim använd-
ning inom ramen för de undantag eller inskränkningar som föreskrivs i unionslag-
stiftningen, och det ska inte leda till identifiering av enskilda användare eller be-
handling av deras personuppgifter, utom i enlighet med 2002/58/EG och förordning 
(EU) 2016/679. 

Slutligen följer, som redan framgått, att Delningstjänster för innehåll i sina villkor 
ska informera sina användare om att de kan använda verk och andra alster inom 
ramen för undantag från, eller inskränkningar i, upphovsrätt och närstående rättig-
heter som föreskrivs i unionsrätten.  

Särskilda frågeställningar  

Bestämmelserna ger användarna en rätt till prövning när material avlägsnats. 
I ett första skede ska Delningstjänsten tillhandahålla en sådan möjlighet. Därutöver 
ska finnas möjlighet till alternativ tvistelösning och ytterst domstolsprövning. För-
hållandet mellan användare och Delningstjänster regleras av aktuella användarvill-
kor. Som framgått ger direktivet inte något entydigt svar på om någon ändring är 
avsedd i detta avseende.  

Av bestämmelserna följer att Delningstjänsten i sina villkor ska ge användarna vissa 
rättigheter i nu aktuella avseenden. Om så är fallet, torde det i sig vara en tillräcklig 
grund för att kunna föra talan i domstol.  

När det gäller möjligheterna till opartisk alternativ tvistlösning kan det åstadkom-
mas på olika sätt. Direktivet reglerar inte hur kostnaderna för en sådan mekanism 
ska fördelas. En möjlighet är att ålägga Delningstjänsten att, utöver en klagomåls-
mekanism, också tillhandahålla möjlighet till prövning i ett särskilt för ändamålet 
upprättat opartiskt organ eller genom t.ex. en extern medlare eller skiljeman. 

I ljuset av det som beskrivs vill vi höra er uppfattning i följande frågor:  
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• Hur bör man se på Delningstjänsternas möjlighet att helt eller delvis avtala, t.ex. 
i sina användarvillkor, om att andra förutsättningar än de som anges i artikel 17 ska 
gälla för användarna av deras tjänst? 

Se vårt tidigare svar om avtalsfrihet. 

• Hur snabbt bör ett klagomål behandlas för att det ska kunna anses ha skett utan 
”otillbörligt dröjsmål”? 

• Hur bör mekanismen för alternativ tvistlösning genomföras? Vem bör bära kost-
naden för prövningen? 

Formuleringarna i direktivet är inte helt entydiga när det gäller samverkan mellan 
de ”förebyggande åtgärderna” i artikel 17.4 och undantagen. För att säkerställa ett 
effektivt och proportionellt genomförande av bestämmelserna i direktivet gör vi 
emellertid följande tolkning av den process som ska tillämpas enligt direktivet: 

- En onlineleverantör av delningstjänster för innehåll har ingen skyldighet att 
göra en bedömning av om ett undantag är tillämpligt innan den förhindrar en 
uppladdning eller avlägsnar material. Skyldigheten inträder inte förrän en använ-
dare klagar och hävdar att hans eller hennes användning av ett verk som leveran-
tören har förhindrat uppladdningen av omfattas av ett undantag. Detta är hela me-
ningen med att ålägga onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll en skyl-
dighet att ha mekanismer för klagomål och prövning. Om åtgärderna i artikel 17.4 i 
stället skulle handla om att identifiera undantag i samband med uppladdningen 
skulle hela artikel 17 såsom tidigare har nämnts bli svårhanterlig och ineffektiv. 
- När ett klagomål inkommer via en sådan mekanism och när onlineleverantören 
av delningstjänster för innehåll har tillställt den berörda rättsinnehavaren klagomå-
let måste denna rättsinnehavare ”vederbörligen motivera” varför uppladdningen 
bör fortsätta eller hindras. Kravet att ”vederbörligen motivera” får inte innebära att 
rättsinnehavarna åläggs en orimlig börda. 
 
- Det slutliga beslutet att fortsätta eller avbryta fattas av onlineleverantören av del-
ningstjänster för innehåll efter manuell granskning. 
 
- Ingen av parterna ska vara förhindrad att begära rättslig prövning av eventuella 
tvister. 

Den klagomåls- och avhjälpningsmekanism som ska finnas enligt artikel 17.9 och de 
obligatoriska undantagen enligt artikel 17.7 bör genomföras med hänsyn tagen till 
detta. 

• Kravet på att rättsinnehavaren ska motivera sin begäran om att material ska tas 
bort tycks i vart fall delvis motsvara det som anges redan i artikel 17.4 om välgrun-
dad underrättelse. Har det självständig betydelse i detta sammanhang? Vilken typ 
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av information krävs för att rättsinnehavaren ska anses vederbörligen ha motiverat 
sin begäran? 

Se våra svar på tidigare frågor (det är inte tillrådligt att i lag föreskriva vad som utgör 
”vederbörligen motiverade skäl” eller ”tillräckligt välgrundad underrättelse”). 

• Innebär det som sägs i artikel 17.9 om att direktivet inte ska påverka legitim an-
vändning någonting utöver det som redan följer av artikel  
17.7? 

Nej. 

• Behövs särskilda regler för att säkerställa det som sägs om personuppgifter och 
identifiering av enskilda användare eller utgör bestämmelsen i denna del endast en 
påminnelse om direktivets innebörd i dessa avseenden? 

Det verkar bara vara en påminnelse. 

• Har ni andra uppfattningar eller medskick när det gäller tvistlösningsbestämmel-
serna? 

9.  EU-kommissionens riktlinjer – artikel 17.10  

Direktivet  

I artikel 17.10 beskrivs EU-kommissionens skyldighet att, i samråd med medlems-
staterna, hålla dialoger mellan berörda parter för att diskutera bästa praxis för sam-
arbetet mellan rättsinnehavare och Delningstjänster samt på basis av dessa diskuss-
ioner utfärda riktlinjer för samarbetet mellan Delningstjänster och rättsinnehavare. 
Enligt skäl 71 inbegriper begreppet berörda parter även användarorganisationer 
och teknikleverantörer. Ett första möte är planerat till den 15 oktober 2019. Enligt 
uppgift från EUkommissionen kommer medlemsstaterna få möjlighet att närvara 
med en representant vid dialogerna. 

Särskilda frågeställningar  

Riktlinjer från EU-kommissionen förekommer på flera områden inom unionsrätten. 
Dessa är inte juridiskt bindande för rättstillämparen men ger en bild av hur EU-
kommissionen tolkar lagstiftningen. Eventuella överenskommelser mellan berörda 
parter gällande Delningstjänsternas skyldigheter enligt artikel 17.4 skulle kunna få 
betydelse för bedömningen av huruvida en Delningstjänst agerat i enlighet med 
höga branschstandarder för god yrkessed enligt artikel 17.4 b). 

I ljuset av det som beskrivs ovan ställs följande frågor:  
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• Vad bör Sverige bevaka eller uppmärksamma i dessa dialoger? 

• Hur bör det svenska genomförandet förhålla sig till de riktlinjer i frågan som EU-
kommissionen kommer att ta fram? 

EU-rätten tolkas av Europeiska unionens domstol. Europeiska kommissionen kan 
utfärda riktlinjer om tillämpningen av vissa bestämmelser, vilket också anges i arti-
kel 17.10: ”Kommissionen ska [...] utfärda riktlinjer för tillämpning av denna artikel, 
särskilt vad gäller det samarbete som avses i punkt 4.” I artikel 17.10 anges inte att 
kommissionen ska utfärda riktlinjer om genomförandet av denna artikel. 

Såsom kommissionsledamot Gabriel bekräftade i sitt inledningsanförande vid dia-
logen mellan kommissionen och intressenterna den 15 oktober bör dialogen an-
vändas för att utbyta bästa metoder och erfarenheter i fråga om samarbetet mellan 
onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll och rättsinnehavare. Kommiss-
ionsledamot Gabriel var tydlig med att dialogen inte var rätt forum för att ”tolka 
direktivet”. 

Detta bekräftar att dialogen inte på något sätt kan leda till någon uppsättning regler 
eller riktlinjer för tolkningen av hur artikel 17 ska tillämpas. Tolkningen av de be-
grepp som används i artikel 17, såsom ”har gjort vad de har kunnat”, ”relevant in-
formation”, ”tillräckligt välgrundad underrättelse”, ”tillämpningen av befintliga un-
dantag” etc bör överlåtas till domstolarna. 

 


