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SFIR 
Svenska Föreningen för Immaterialrätt 

 
Justitiedepartementet 
Enheten för immaterialrätt och transporträtt  
103 33 Stockholm 
Mejladress: jul3@regeringskansliet.se 
 

Promemoria av den 2019-09-23 ”Underlag för inhämtning av synpunkter rörande 

genomförande av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv”  

 
Svenska föreningen för Immaterialrätt (SFIR) har beretts tillfälle att yttra sig över Promemoria 
av den 2019-09-23 ”Underlag för inhämtning av synpunkter rörande genomförande av artikel 
17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv”. SFIR ska enligt sina stadgar bidra till en ändamålsenlig och 
enhetlig utveckling av lagstiftning och rättstillämpning på immaterialrättsområdet, såväl i 
Sverige och de övriga nordiska länderna som på det europeiska och internationella planet. 
SFIR ska också främja intresset för och kunskapen om immateriellt rättsskydd. Det är mot den 
bakgrunden som föreningen lägger följande synpunkter och kommentarer på promemorian. 
 

Inledning 
 
Inledningsvis vill SFIR understryka vikten av att svensk lagtext i möjligaste genomförs i nära 
anslutning till direktivtexten, eftersom EU-domstolens praxis på området är vägledande. Det 
gäller givetvis inte minst ”bindande” EU-autonoma begrepp. 
 
SFIR vill även påtala vikten av att i svensk lagstiftning hålla isär vad som är en onlineleverantör 
och vad som är den tjänst som onlineleverantören erbjuder, dvs. delningstjänsten. 
 

Avsnitt 2 Vad är syftet med artikel 17? 
 
Allmän kommentar: Direktivets bestämmelser avser inte att påverka avtalsfriheten, och 
rättshavarna bör inte vara skyldiga att ge tillstånd eller ingå licensavtal (skäl 61). Men hur 
förhåller det sig till avtalslicensernas utsträckta verkan? 
 

Avsnitt 3 Vilka plattformar omfattas av de nya bestämmelserna? 
 
Allmän kommentar: Sista meningen i skäl 62 som anger att ansvarsfrihetsmekanismen inte 
tillämpas på tjänsteleverantörer vilkas huvudsyfte är att bedriva eller möjliggöra 
piratkopiering av upphovsrättsligt skyddat material förefaller vara en påminnelse om att 
bestämmelsen tar sikte på lagliga tjänster. 
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Särskilda frågeställningar 
 
Förhållandet mellan definitionen i artikel 2.6 och skäl 62 och 63Är den övergripande 
beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 
Kommentar: SFIR instämmer i den övergripande beskrivningen. SFIR anser att artikeln tar 
sikte på tjänster som lagrar och ger allmänheten tillgång till stor mängd upphovsrättsligt 
skyddat material eller andra skyddade alster. En lexikalisk tolkning medför att samtliga 
tjänster inom beskrivningen omfattas; låt vara att dessa inte omfattas av skyldigheten att 
skaffa licens, om användarna har en licens eller själva innehar äganderätten. Däremot talar 
skäl 64 emot en sådan tolkning, eftersom det anger att syftet med artikel 17 varit att klargöra 
att denna typ av tjänsteleverantör utför en överföring till allmänheten eller ger allmänheten 
tillgång till upphovsliga verk eller andra skyddade alster som användarna laddar upp. Ett 
sådant rättsligt klargörande är inte nödvändigt när användarna har licens eller själva äger 
rätten till verket eller alstret.  
 
Ser ni andra aspekter av artikel 2.6 som bör lyftas fram? 
Kommentar: 
Begreppet lagra i artikel 2.6 och beaktandesats 62 och 63 har inte problematiserats. I den 
engelska versionen används uttrycket store. Begreppet store har inte definierats av EU-
domstolen och det förefaller oklart om detta uttryck är detsamma som exemplarframställning 
(mångfaldigande resp. reproduktion) enligt artikel 2 Infosocdirektivet, dvs. även inkluderar 
tillfällig lagring. 
 
Går det att i lagtext precisera hur stor en tjänst måste vara för att omfattas, dvs. vad som 
ligger i ”en stor mängd” verk? 
Kommentar: Beträffande en tolkning av begreppet en stor mängd bör ledning kunna hämtas 
från skäl 63, men det måste ytterst vara en fråga för EU-domstolen att närmare precisera 
begreppet. 
 
Vad krävs för att en tjänst ska anses ha delning av innehåll som ”ett huvudsyfte”? 
Kommentar: Beträffande en tolkning av begreppet huvudsyfte eller ett av sina huvudsyften 
kan ledning hämtas från skäl 63, men det måste ytterst vara en fråga för EU-domstolen att 
närmare precisera begreppet. 
 
Hur bör begreppen ”upphovsrättsligt skyddade verk” och ”andra skyddade alster” i artikel 2.6 
förstås? 
Kommentar: Begreppet upphovsrättsligt skyddade verk ska tolkas enligt EU-domstolens 
förhandsavgöranden, se senast mål C-310/17, EU:C:2018:899 Levola Hengelo (p. 33 och 37). 
EU-domstolen angav i avgörandet att ett alster kan klassificeras som verk i den mening som 
avses i direktiv 2001/29 om två kumulativa villkor är uppfyllda. Det första villkoret är att alstret 
är originellt, dvs. är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Det andra villkoret är att 
endast element som ger uttryck för ett sådant intellektuellt skapande som kan kvalificeras 
som verk (se punkterna 35-37 i avgörandet). Dessutom krävs det enligt domstolen ”[…] att 
alstret kan komma till uttryck på ett precist och objektivt sätt” (se punkten 41). Begreppet 
andra skyddade alster avser alster som skyddas av närstående rätt. Begreppet andra skyddade 
alster innebär, till följd av artikel 26 1 st. i DSM-direktivet, att förekommande olikheter mellan 
medlemsländernas reglering av närstående rättigheter, kommer att behållas. Här kan 
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fotografer nämnas som exempel. Således kommer artikel 17 att kunna tillämpas på olika sätt 
i skilda medlemsländer, såvitt gäller närstående rättigheter. 
 
Vilka konkreta åtgärder måste en tjänsteleverantör vidta för att den ska anses ”ordna” 
innehållet? Vad krävs för att tjänsteleverantören ska anses ”marknadsföra” innehållet? 
Kommentar: Inledningsvis kan konstateras att tjänsteleverantören måste vidta viss aktivitet 
för att omfattas av artikeln. Viss ledning kan hämtas från EU-domstolens avgörande i mål C-
610/15, EU:C:2017:456 Stiching Brein mot Ziggo. Målet gällde om en fildelningsplattform med 
en sökmotor som gjorde det möjligt för användarna att hitta indexerade filmverk och dela 
dem i ett peer to peer-nätverk (se skäl 48). Utöver sökmotorn erbjöds även en förteckning 
som delade in verken i olika kategorier på grundval av deras typ, genre eller popularitet. 
Plattformens administratörer kontrollerade att ett verk placerades i en lämplig kategori. 
Administratörerna raderade dessutom föråldrade eller defekta torrentfiler och filtrerade på 
ett aktivt sätt visst innehåll (se skäl 38). Vidare torde viss vägledning även kunna hämtas från 
C-324/09, EU:C:2011:474 L’Oréal med flera och C-236/08 – C 238/08, EU:C:2010:159 Google 
France och Google angående förutsättningarna för ansvarsfrihet enligt e-handelsdirektivet. I 
övrigt måste tolkning av begreppet ”ordna” och ”marknadsföra” ytterst vara en fråga för EU-
domstolen att precisera. 
 
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 
tillämpning av artikel 17? 
Kommentar: En fråga som uppkommer vid behandling av EU-rätten är beaktandesatsernas 
rättskällevärde. EU-domstolen har vid flera tillfällen behandlat beaktandesatsernas betydelse 
i förhållande till bestämmelserna i ett specifikt direktiv. I mål C-345/13, EU:C:2014:2013 Karen 
Millen Fashion erinrade domstolen i punkt 31 om att: 
 

”[…] ingressen till en gemenskapsrättsakt inte är juridiskt bindande och således vare 
sig kan åberopas till stöd för undantag från bestämmelserna i den aktuella 
rättsakten eller för att tolka dessa bestämmelser på ett sätt som uppenbart strider 
mot deras lydelse (dom Deutsches Milch-Kontor, C-136/04, EU:C:2005:716, 
punkt 32 och där angiven rättspraxis).”  

 
Vilka aspekter – utöver publiken och mängden upphovsrättsligt skyddat innehåll – bör beaktas 
vid den helhetsbedömning som ska göras enligt skäl 63? 
Kommentar: Enligt SFIR är det endast vid tolkning av begreppet stor mängd som ledning kan 
hämtas av skäl 63. Därutöver kräver artikel 2.6 att leverantören ska ordna och marknadsföra 
verken och alstren som laddats upp. Ska ytterligare aspekter beaktas vid helhetsbedömningen 
måste EU-domstolen identifiera dessa. 
 
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 lagtexten? I så fall vilka? 
Finns det – å andra sidan – risker med ett sådant tillvägagångsätt? 
Kommentar: Med hänsyn till det som anförts ovan om beaktandesatsernas rättskällevärde 
bör uppenbart inget av det som anges i skälen tas in i den svenska lagtexten innan domstolen 
också har lyft och bekräftat det i dom. 
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Finns det andra frågeställningar eller aspekter på definitionen som bör lyftas fram? 
Kommentar: Se ovan kommentaren till frågan Ser ni andra aspekter av artikel 2.6 som bör 
lyftas fram? 
 
Artikel 2.6 andra stycket: Undantag eller exemplifiering? 
 
Är den övergripande beskrivningen ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 
Kommentar: Definitionen av onlineleverantör av delningstjänst för innehåll bör enligt skäl 62 
endast tillämpas på ”[…] tjänster som spelar en viktig roll på innehållsmarknaden online 
genom att de konkurrerar med andra onlinetjänster för innehåll”. Beskrivningen i skälet får 
anses utgöra bakgrunden till regleringen i artikel 2.6. Det anges således i skälen att 
definitionen endast bör inriktas på angivna tjänster. Tjänster som omfattas anges vara sådana 
med huvudsyftet eller ett huvudsyfte att lagra upphovsrättsligt innehåll och ge användarna 
möjlighet att ladda upp och dela en stor mängd av detta för att direkt eller indirekt generera 
vinst genom att organisera och marknadsföra innehållet i syfte att locka en större publik, också 
genom att kategorisera och inkludera innehållet i marknadsföring. Därefter avgränsas tjänster 
med ett annat huvudsyfte (such services should not include). Vidare anges att leverantörer av 
tjänster som plattformar för utveckling och delning av programvara med öppen källkod, 
fillagringsplatser för vetenskapliga och pedagogiskt material utan vinstsyfte samt 
onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll inte heller omfattas av definitionen. 
Sammanfattningsvis omfattas dessa tjänster inte av definitionen (should also be excluded 
from the definition of online content-sharing service providers). 
 
SFIR uppfattar således uppräkningen av tjänster i artikel 2.6 som en exemplifiering av tjänster 
som inte omfattas och således faller utanför definitionen. 
 
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? 
Kommentar: Med hänsyn till att artikel 2 definierar begreppet onlineleverantör av 
delningstjänst för innehåll anser SFIR att en sådan definition framgår precist. Det är därför 
viktigt att lagtexten anger att de tjänster som återges i artikel 2.6 andra stycket faller utanför 
definitionen. 
 
Finns det andra frågeställningar eller aspekter i fråga om artikel 2.6 andra stycket som bör 
lyftas fram?  
Kommentar: Nej. 
 

Avsnitt 4: Det upphovsrättsliga ansvaret – artikel 17.1 
 
Allmän kommentar: 
Enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (”URL”) har 
närstående rättshavare samma förfoganden som upphovsmännen, dvs. de som anges i artikel 
3.1.  
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Särskilda frågeställningar 
 
Vilka typer av förfoganden omfattas? 
Är den övergripande beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte vad är felaktigt? 
Kommentar: Artikel 17.1 anger att onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll vidtar 
en åtgärd som innebär överföring eller tillgängliggörande för allmänheten när den ger 
allmänheten tillgång till upphovsrättsskyddade verk eller andra skyddade alster som laddats 
upp av användarna. Frågan är om begreppet laddats upp även kan innefatta tillfällig 
uppladdning/lagring på plattformen. För att omfattas av definitionen i artikel 2.6 ska 
onlineleverantören lagra (store) materialet, men det begreppet är inte definierat i EU-rätten. 
Artikel 2 i Infosocdirektivet 2001/29/EG inkluderar i mångfaldigande ”direkt eller indirekt, 
tillfälligt eller permanent, mångfaldigande, oavsett metod och form, helt eller delvis”. Frågan 
är således om begreppet ladda upp och lagra även omfattar tillfällig lagring. Det kan visserligen 
noteras att det finns en inskränkning avseende tillfällig lagring i artikel 5.1 Infosocdirektivet. 
Men denna kan inte användas vid tillfällig lagring av upphovsrättsligt skyddat material utan 
rättshavarens samtycke, se mål C-527/15, EU:C:2017:300 Stichting Brein mot Filmspeler. Det 
bör också noteras att skäl 62 anger att definitionen endast bör ”inriktas på onlinetjänster som 
spelar en viktig roll på innehållsmarknaden online genom att de konkurrerar med andra 
onlinetjänster för innehåll, till exempel tjänster för streaming av ljudfiler och videor, för 
samma användargrupper”.  
 
Sammanfattningsvis framstår den övergripande beskrivningen som riktig, men den kunde 
förtydligas. SFIR noterar att i skäl 64 anges syftet med artikel 17 vara att ”klargöra att 
onlineleverantörer för innehåll utför en överföring till allmänheten eller ger allmänheten 
tillgång till upphovsrättsligt skyddade verk eller andra skyddade alster som användarna laddar 
upp”. Ordet klargöra tyder på att det inte är fråga om ett nytt förfogande, utan endast ett 
förtydligande av gällande rätt. Artikel 17.1 första stycket förtydligar således 
tjänsteleverantörernas ansvar. Efter en språklig analys anger hänvisningen till artikel 3.1 och 
3.2 snarare de rättsinnehavare som avses än rättens innehåll. Artikel 17.1 andra stycket anger 
således de rättshavare som avses. 
 
Finns det andra aspekter av frågan som bör belysas? 
Kommentar: Nej 
 
Hur förhåller sig direktivets regler till Infosocdirektivet? 
Är beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 
Kommentar: Om artikel 17.1 är lex specialis, så ska det upphovsrättsliga ansvaret prövas enligt 
denna bestämmelse för en onlineleverantör av delningstjänster för innehåll, dvs. den ersätter 
den allmänna bestämmelsen. Dessa särskilda regler är kopplade till reglerna om ansvarsfrihet 
i artikel 17.4. Är dessa skyldigheter uppfyllda bör inte onlineleverantörer av delningstjänster 
för innehåll kunna bli ansvariga i enlighet med den allmänna bestämmelsen. Övriga 
tjänsteleverantörer ska dock prövas i förhållande till de allmänna bestämmelserna.  
 
Hur bör man se på förhållandet mellan artikel 17.1 och Infosocdirektivets artiklar 3.1 och 3.2? 
Kommentar: Enligt artikel 1.2 ska DSM-direktivet inte påverka befintliga bestämmelser (utom 
artikel 24 DSM direktivet) som är i kraft på upphovsrättsområdet. Som redan noterats utgör i 
artikel 17.1 ett klargörande, se skäl 64. Artikel 17.1 anger att ”medlemsstaterna ska föreskriva 
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att onlineleverantörerna av delningstjänster för innehåll vid tillämpningen av detta direktiv 
[…]”. Det tyder på att artikel 17.1 i sin tur är ett förtydligande av ansvaret för vissa 
tjänsteleverantörer.  
 
Om direktivet inte ger upphov till en ny eller särskild rättighet, kan direktivet i denna del 
genomföras utan lagändring? Dvs kan de allmänna bestämmelserna om överföring till 
allmänheten och tillgängliggörande för allmänheten kvarstå oförändrade och tolks i ljuset av 
de nya bestämmelserna? Finns det några särskilda för- eller nackdelar med en sådan ordning? 
Är den förenlig med direktivet? 
Kommentar: Artikel 17.1 bör införas i den svenska URL genom ett förtydligande. Det kan ske 
antingen genom en ny 2 a § eller som ett nytt stycke i 2 §. 
 
Om direktivet i denna del genomförs genom lagändring som motsvarar direktivets 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 tillämpligheten av befintliga bestämmelser 
beträffande andra tjänsteleverantörer än de som omfattas av direktivet? 
Kommentar: Artikel 1.2 bör genomföras i svensk lagstiftning, men inte skälen (jfr ovan). 
 
Finns det andra aspekter på relationen mellan artikel 17.1 och gällande EU-rätt som bör lyftas 
fram? 
Kommentar: SFIR har ingen kommentar. 
 
Bör skyldighet att ingå licensavtal lagregleras? 
Är beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 
Kommentar: Beskrivningen är korrekt. Det är fråga om en påminnelse att tillstånd måste 
inhämtas eller licensavtal måste ingås. 
 
Finns det någon anledning att införa regler i nationell rätt som motsvarar andra stycket? 
Kommentar: Ja, med hänsyn till innehållet i artikel 17.2. 
 
Finns det några andra aspekter i denna del som ni vill lyfta fram? 
Kommentar: Nej. 
 

Avsnitt 5: Licensavtalets omfattning – artikel 17.2 
 
Särskilda frågeställningar 
 
Hur bör den närmare regleringen se ut? 
Är den beskrivning som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 
Kommentar: Ja, beskrivningen är riktig. 
 
Vilken typ av reglering bör användas för att genomföra artikel 17.2? 
Kommentar: SFIR anser att det i lagen bör föreskrivas att ett licensavtal och de nyttjanden 
som det medger ska anses gälla också i förhållande till de aktuella användarna, dvs att avtalet 
ska få någon form av utsträckt verkan. En sådan paragraf bör spegla skrivningen i artikel 17.2 
så långt som möjligt. Ett undantag som gör det fritt för användare att ladda upp material som 
onlineleverantören ingått avtal om är inte lämpligt. Det sista alternativet, att föreskriva att 
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avtal som ingås mellan en onlineleverantör och en rättshavare ska omfatta och reglera också 
frågan om användarnas utnyttjanden, kan medföra att dessa avtal kommer att se olika ut 
beroende på vilken kollektiv rättshavarorganisation som förhandlar. Detta är inte lämpligt 
med hänsyn till användarna, eftersom det skulle leda till rättslig oklarhet beträffande vilket 
verk eller alster som laddas upp av användarna. 
 
Finns det andra frågor som bör belysas i denna del? 
Kommentar: Nej. 
 
Bör det som sägs i skälen om situationer där användarna inhämtat tillstånd för sitt förfogande 
regleras? Är den beskrivningen som ges riktig? Om inte, vad är felaktigt? 
Kommentar: Nej, det som anges i skälen ska inte lagstadgas till skäl 69. Det som anges i skäl 
69 bör dock inte lagstadgas. 
 
Finns det andra aspekter i denna del som bör belysas? 
Kommentar: Nej 
 

Avsnitt 6: Förhållandet till e-handelsdirektivets ansvarsfrihetsregler – artikel 17.3 

 
Särskilda frågeställningar 
 
Hur bör direktivets ”undantag” från ansvarsfrihetsreglerna genomföras? 
 
Är den beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 
Kommentar: Det är riktigt att direktivet inte ställer krav på straffrättsliga sanktioner. 
Upphovsrätten skyddas genom både civilrättsliga och straffrättsliga sanktioner. 
Ansvarsfrihetsreglerna i direktivet 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på̊ 
informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel på̊ den inre marknaden (e- 
handelsdirektivet) och lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra 
informationssamhällets tjänster (e-handelslagen) hindrar inte civilrättsliga sanktioner. För 
upphovsrättsligt ansvar krävs enligt  53 b § URL att någon vidtar eller medverkar till en åtgärd 
som innebär intrång enligt 53 §. För att kvalificera som ett brott krävs uppsåt eller grov 
oaktsamhet. Intrångsåtgärderna definieras i 53 § genom en hänvisning till bestämmelserna 
om upphovsrättens föremål, innehåll och inskränkningar i 1 och 2 kap.  
 
Som redan framkommit anser SFIR att artikel 17.1 förtydligar onlineleverantörernas ansvar 
för användarnas uppladdning på plattformen, dvs. när onlineleverantörerna gör en överföring 
till allmänheten. Det är också riktigt att artikel 17.4 reglerar i vilka fall onlineleverantören kan 
få ansvarsfrihet. Sanktioner för upphovsrättsintrång påverkas inte av DSM-direktivets 
bestämmelser, se även artikel 1.2. 
 
Bör undantag göras från 18 § lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra 
informationssamhällets tjänster så att de straffrättsliga ansvarsfrihetsreglerna i 19 § samma 
lag alltjämt ska gälla (i den mån de är tillämpliga)? 
Kommentar: Undantag från 18 § lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra 
informationssamhällets tjänster bör göras, eftersom den ansvarsbegränsningen inte gäller när 
artikel 17.1 är tillämplig. Undantag bör även göras för 19 §. Tillämpningen av 18 § e-
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handelslagen (2002:562) bör kunna ske om onlineleverantören agerar utanför tillämpningen 
av artikel 17.1 (se skäl 65).  
 
Finns det andra aspekter som bör belysas i denna del? 
Kommentar: Nej. 
 

Avsnitt 7: En ny ansvarsfrihetsreglering – artikel 17.4-8 
 
Särskilda frågeställningar 
 
Några utgångspunkter 
 
Är den beskrivningen som ges ovan riktig? 
Kommentar: Artikeln innebär att onlineleverantören blir ansvarig om olovligt material laddas 
upp och tillgängliggörs av hen såvida inte ansvarsfrihetsreglerna är tillämpliga. Att beskriva 
detta som att det inte innebär någon allmän skyldighet att hålla delningstjänsten fri från 
olovligt material (s. 20 längst ner) kan inte anses vara helt adekvat. SFIR ställer sig också 
frågande till varför man vill poängtera det som anges på s. 21 stycke 3 två sista meningarna 
eftersom det leder tankarna till att det finns en möjlighet att undgå ansvar utan att skaffa 
tillstånd eller att uppfylla reglerna i 17.4. 
 
Om inte, vilka utgångspunkter bör istället anses följa av direktivet? 
Kommentar: SFIR anser att försiktighet ska vidtas när det gäller att konkretisera vilka åtgärder 
som måste vidtas för att undgå ansvarsfrihet utöver de som anges i direktivet. 
 
Särskilt om ”skyldigheten” att erhålla tillstånd? 
Är den beskrivning som ges ovan riktig? Om inte, vilka utgångspunkter bör istället anses följa 
av direktivet? 
Kommentar: Av artikel 17.1 andra stycket följer att onlineleverantören ska (shall) erhålla 
tillstånd. Det kan till exempel ske genom licensavtal, som är huvudregeln. Om 
onlineleverantören inte har gjort ett sådant avtal, så finns det sätt att undgå ansvarsfrihet 
genom åtgärder som beskrivs i artikel 17.4. Dessa betecknas i artikel 17.5 som skyldigheter 
(obligations). Artikel 17.5 anger faktorer att beakta för bedömningen av om skyldigheterna i 
artikel 17.4 uppfyllts. Enligt artikel 17.4 ska onlineleverantören för det första kunna visa 
(demonstrate) att hen har gjort sitt bästa för att erhålla tillstånd (made best efforts to obtain 
an authorisation). Det finns inget i artikel 17.5 som lättar detta krav. Enligt SFIR:s mening krävs 
således av samtliga onlineleverantörer som erbjuder delningstjänster som omfattas av 
artikeln att kunna visa någon form av aktivt försök att erhålla tillstånd. Annars kan knappast 
kriteriet ”best efforts” anses uppfyllt. Kravet på aktivitet blir till sin natur beroende av om det 
rör sig om stora mängder verk som företräds av kollektiva förvaltningsorganisationer eller om 
det rör sig om små aktörer.  
 
Det som anges i promemorian på s. 22 är därmed inte korrekt. Onlineleverantörer eller 
rättsinnehavaren är inte skyldiga att ingå avtal, eftersom avtalsfrihet föreligger. Rättshavaren 
är naturligtvis inte heller skyldig att lämna tillstånd. Har onlineleverantören försökt få till ett 
avtal eller tillstånd men misslyckats, måste hen vidta övriga åtgärder som anges i artikel 17.4 
för att undgå ansvar. 
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Kan eller bör ytterligare eller andra konkretiseringar göras när det gäller skyldigheten att 
erhålla tillstånd? 
Kommentar: Nej, inte utöver de skyldigheter som anges i artikel 17.4. 
 
Finns det andra aspekter av tillståndsfråga som bör lyftas fram? 
Kommentar: Nej. 
 
Särskilt om skyldigheten att hindra tillgång till sådant material som anmälts av 
rättsinnehavaren 
 
Är den beskrivning som ges ovan riktig? 
Om inte, vilka utgångspunkter bör istället anses följa av direktivet? 
Kommentar: SFIR anser att de skyldigheter som anges i artikel 17.4 är kumulativa. 
Skyldigheterna enligt artikel 17.4 b innebär att onlineleverantören ska kunna visa att hen, 
beträffande sådant material som anmälts av rättshavare, gjort vad den kunnat (made best 
efforts) i enlighet med höga branschstandarder för god yrkessed för att säkerställa att dessa 
verk och andra alster inte är tillgängliga. Det är riktigt att onlineleverantören inte har någon 
skyldighet att se till att allt olovligt material försvinner, men hen måste ändå kunna visa 
angiven aktivitet. Artikel 17.4c anger att onlineleverantören under alla omständigheter måste 
kunna visa att hen, efter mottagandet av en tillräckligt välgrundad underrättelse från 
rättshavarna, har agerat snabbt för att omöjliggöra åtkomst eller avlägsnat verken och alstren 
samt  gjort vad hen kunnat för att motverka framtida uppladdningar i enlighet med 17.4 b. 
Sammanfattningsvis måste samtliga onlineleverantörer kunna visa aktivitet beträffande alla 
sina delningstjänster, men graden och metoderna beror på faktorer i artikel 17.5. 
 
Kan/bör ytterligare/andra konkretiseringar göras när det gäller skyldigheten i denna del? 
Kommentar: Nej. 
 
Vad bör utgångspunkterna vara för den intresseavvägning som finns inbyggd i direktivet 
mellan ändamålet att hindra tillgång till olovligt material och skyddet för användarnas 
rättigheter? 
Kommentar: Utgångspunkten enligt artikel 17.7 är att reglerna inte får leda till hinder för 
tillgång till verk och alster som laddats upp av användare och som inte gör intrång, antingen 
för att skyddstiden gått ut eller för att dessa omfattas av ett undantag eller en inskränkning. 
SFIR anser att detta är mycket viktigt, eftersom en annan ordning riskerar leda till ingrepp i 
informations- och yttrandefriheten. Det noteras att tillgången ska ha hindrats på 
upphovsrättslig grund eller av närstående rätt och inte av andra skäl, såsom exempelvis att 
uppladdningen strider mot användarvillkoren eller annan lag. Användares intresse måste 
vägas mot näringsidkares intresse ur ett samhällsperspektiv.  
 
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.b och c?  
Kommentar: SFIR har inga synpunkter på denna fråga. 
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Vilka andra aspekter bör belysas under de fortsatta övervägandena i denna del? 
Kommentar:  SFIR har inga synpunkter på denna fråga. 
 
Vissa undantag och inskränkningar 
Bör paragrafens andra stycke föranleda ändringar i svensk lagstiftning även beträffande 
annan användning än på denna typ av tjänster? 
Kommentar: Ja. SFIR anser att artikel 5.3 d Infosocdirektivet om citat, kritik, recensioner samt 
artikel 5.3 k Infosocdirektivet om karikatyr, parodi eller pastisch ska införas som generella 
inskränkningar i 2 kap. upphovsrättslagen. Tolkningen av sådana inskränkningar ska ske i 
enlighet med EU-rätten och unionsdomstolens praxis. Vid införandet i svensk rätt bör särskilt 
beaktas de förhandsavgöranden som EU-domstolen redan lämnat avseende artiklarna. Jfr 
även SFIR:s svar på fråga 3.5 b) avseende underlag för inhämtning av synpunkter rörande 
genomförande av artikel 13−16 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv. SFIR förordar att samtliga 
inskränkningar i Infosocdirektivet införs i svensk rätt. Vidare påtalar SFIR där att EU-domstolen 
i mål C‑516/17, ECLI:EU:C:2019:625, Spiegel Online (stora avdelningen), angav att 
medlemsstaternas rätt att genomföra ett undantag från eller inskränkning av artikel 2 och 3 i 
Infosocdirektivet är strikt omgärdad av de krav som unionsrätten ställer upp (p.32). 
Medlemsstaterna får endast föreskriva ett sådant undantag eller en sådan inskränkning som 
avses i artikel 5.2 och 5.3 i Infosocdirektivet om de iakttar samtliga rekvisit i bestämmelsen 
(p.33). EU-domstolen angav också att ”även om artikel 5 i direktiv 2001/29 formellt sett har 
rubriken ”Undantag och inskränkningar”, konstaterar domstolen emellertid att undantagen 
och inskränkningarna själva innebär rättigheter till förmån för användarna av skyddade verk 
eller andra alster” (p.54). 
 
Förbudet mot allmän övervakningsskyldighet 
Är beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 
Kommentar: Ja. Direktivet medför ingen ändring av artikel 15 i e-handelsdirektivet. Artikel 
17.8 får därmed förstås som en påminnelse om att direktivet inte ger något utrymme för 
åtgärder som innebär en allmän övervakning. EU-domstolens praxis avseende åtgärder om 
allmän övervakningsskyldighet och som därmed är förbjudna är av största vikt. Domstolen har 
exempelvis i avgörandet C-18/18, EU:C:2019:821 Eva Glawischnig-Piesczek mot Facebook 
Ireland Limited, funnit att e-handelsdirektivet inte utgör hinder för att en domstol i en 
medlemsstat kan  

–     förelägga en värdtjänstleverantör att radera information som denne lagrar och vars 
innehåll är identiskt med innehållet i information som dessförinnan förklarats olaglig 
eller att blockera åtkomsten till denna information, oavsett vem som har begärt att få 
den lagrad, 
–    förelägga en värdtjänstleverantör att radera information som denne lagrar och vars 
innehåll motsvarar innehållet i information som dessförinnan förklarats olaglig eller att 
blockera åtkomsten till denna information, förutsatt att övervakningen och 
efterforskningen av den information som avses med ett sådant föreläggande är 
begränsad till information som förmedlar ett meddelande vars innehåll i huvudsak är 
oförändrat i förhållande till det som förklarats olagligt och som innehåller uppgifter som 
närmare angetts i föreläggandet, och förutsatt att skillnaderna mellan hur nyss nämnda 
motsvarande innehåll och den information som dessförinnan förklarats olaglig har 
formulerats inte medför att den berörda värdtjänstleverantören blir skyldig att göra en 
självständig bedömning av nämnda innehåll, och 
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–      förelägga en värdtjänstleverantör att radera den information som avses i 
föreläggandet eller att blockera åtkomsten till den på global nivå, inom ramen för 
relevant internationell rätt. 

 
Finns det ytterligare aspekter i denna del som bör belysas? 
Kommentar: EU-domstolen har tolkat tillåtligheten av filtreringssystem i mål C-70/10, 
EU:C:2011:771, SABAM. Avgörandet rörde frågan om artikel 15 e-handelsdirektivet utgjorde 
”hinder för att en internetleverantör föreläggs att i förebyggande syfte, och på egen 
bekostnad, införa ett system för filtrering av all elektronisk kommunikation som passerar via 
internetleverantörens tjänster, framför allt med hjälp av ”peer-to-peer”-program, som är 
tillämpligt utan åtskillnad i förhållande till samtliga av internetleverantörens kunder, och utan 
begränsningar i tiden”(p. 29). Domstolen konstaterade att ”en sådan förebyggande 
övervakning kräver således att all elektronisk kommunikation som sker i den berörda 
internetleverantörens nät kontrolleras aktivt och omfattar därmed all information som 
överförs och samtliga kunder som använder sig av nätet” (p. 39). Domstolen konstaterade 
även att ”filtreringssystemet skulle innebära en skyldighet för leverantören att aktivt övervaka 
samtliga uppgifter med avseende på samtliga kunder för att förebygga all form av framtida 
immaterialrättsintrång”(p. 40). Skyldighet ”att utföra en sådan allmän övervakning som är 
förbjuden enligt artikel 15.1 i direktiv 2000/31”(p. 40). Ett sådant filter uppfyllde inte kravet 
på rimlig avvägning mellan ”immaterialrätten å ena sidan och näringsfriheten, rätten till skydd 
för personuppgifter och friheten att ta emot och sprida uppgifter å andra sidan” (p. 53). 
Därmed får inte med stöd av artikel 15 e-handelsdirektivet införas filter som i förebyggande 
syfte aktivt övervakar samtliga uppgifter avseende samtliga kunder för att hindra framtida 
immaterialrättsintrång. Det står inte helt klart hur  SABAM förhåller sig till de åtgärder som 
krävs för ansvarsfrihet enligt artikel 17.4 c. 
 
Omfattningen av information som ska lämnas 
Är beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktig? 
Kommentar: Ja. 
 
Finns det skäl att ytterligare utveckla vilken typ av information som ska lämnas? Vad är det i 
så fall för information? 
Kommentar: Nej. 
 
Hur förhåller sig artikel 17 till avtalsfriheten? 
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 tjänster. 
Kommentar: Artikel 17.1 anger att Delningstjänsten är primäransvarig för överföring till 
allmänheten i angivna fall. Tillstånd ska därmed erhållas. För det fall tillstånd inte erhållits 
finns ansvarsfrihetsmekanismerna i artikel 17.4. För att säkerställa att sådana åtgärder inte 
blir alltför omfattande och att grundläggande rättigheter säkerställs finns vidare artikel 17.7. 
Denna bestämmelse om informations- och yttrandefrihet kopplar även till artikel 17.9. Enligt 
samma artikel åligger det även Delningstjänsten att informera sina användare om att de kan 
använda verk och andra alster inom ramen för upphovsrättsliga undantag eller 
inskränkningar. Enligt SFIR:s mening kan artikel 17.7 inte avtalas bort eller inskränka 
användarnas grundläggande rättigheter. Det skulle även strida mot artikel 17.9 men är inte 
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liktydigt med att onlineleverantören kan hindra att verk och alster som omfattas av ett 
undantag eller en inskränkning inte kan laddas upp av andra skäl, exempelvis att det strider 
mot annan lag.  
 
Av avgörandena från unionsdomstolen i mål C-201/13, EU:C:2014:2132 Deckmyn, C-467/17, 
EU:C:2019:623 Pelham, C-469/17, EU:C:2019:623 Funke Medien, och C-516/17, C:2019:625 
Spiegel Online (stora avdelningen) följer att artikel 2 a och artikel 3.1 i Infosocdirektivet ska 
tolkas så att de fullständigt harmoniserar det materiella innehållet i de rättigheter som är 
föreskrivna i bestämmelserna. Artikel 5.3 c andra alternativet och artikel 5.3 d 
Infosocdirektivet ska däremot tolkas så att de inte utgör åtgärder som fullständigt 
harmoniserar räckvidden av de undantag eller inskränkningar som ingår i bestämmelserna. 
SFIR förordar  likafullt att de undantag som föreskrivs i artikel 5.3 c och d i Infosocdirektivet 
införs som uttryckliga inskränkningar i svensk rätt. Det gäller särskilt som en tolkning av dessa 
bestämmelser ska vara ”fullständigt förenlig med de grundläggande rättigheter som är 
garanterade i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna” och 
respektera ”bestämmelsernas ordalydelse och bibehåller deras ändamålsenliga verkan”.   
Bestämmelsen i artikel 17.7 medför således inte någon generell rätt att ladda upp material. 
 

Avsnitt 8: Tvistelösning – artikel 17.9 
 
Särskilda frågeställningar 
 
Hur bör man se på Delningstjänsternas möjlighet att delvis avtala, t.ex. i sina användarvillkor, 
om att andra förutsättningar än de som anges i artikel 17 ska gälla för användarna av deras 
tjänster? 
Kommentar: Se ovan.  
 
Hur snabbt bör ett klagomål behandlas för att det ska kunna anses ha skett utan ”otillbörligt 
dröjsmål”? 
Kommentar: Viss vägledning kan fås genom JK:s praxis i relationen till utlämning av allmänna 
handlingar. En sådan begäran ska handläggas skyndsamt. Justitiekanslern har i ett ärende 
uttalat att mer än någon veckas dröjsmål med att lämna ut en kopia eller en avskrift av en 
allmän handling endast i undantagsfall kan kunna accepteras (se Justitiekanslerns beslut den 
5 februari 2002 i ärendet med dnr 1930-01-30). Enligt SFIR:s mening kan det innebära att ett 
klagomål ska behandlas utan obefogad fördröjning, dvs. inom några veckor. 
 
Hur bör mekanismen för alternativ tvistelösning genomföras? Vem ska bära kostnaden för 
prövningen? 
Kommentar: Föreningen uppfattar att artikel 17.9 andra stycket ålägger medlemsstaterna att 
inrätta en prövningsmekanism för opartisk tvistlösning utom domstol. SFIR föreslår Allmänna 
reklamationsnämnden som ett lämpligt tvistlösningsorgan med stor erfarenhet. 
 
Kravet på att rättsinnehavaren ska motivera sin begäran om att material ska tas bort tycks i 
vart fall motsvara det som anges i artikel 17.4 om välgrundad underrättelse. Har det 
självständig betydelse i detta sammanhang? Vilken typ av information krävs för att 
rättsinnehavaren ska anses vederbörligen ha motiverat sin begäran. 
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Kommentar: Beträffande uppladdningsfiltret finns anledning att avvakta utgången av den 
talan om ogiltigförklaring som Polen har aviserat. I övrigt har SFIR inga synpunkter på denna 
fråga. 
 
Innebär det som sägs i artikel 17.9 om att direktivet inte ska påverka legitim användning 
någonting utöver det som anges i artikel 17.7? 
Kommentar: Nej. 
 
Behövs särskilda regler för att säkerställa det som säga om personuppgifter och identifiering 
av enskilda användare eller utgör bestämmelserna i denna del endast en påminnelse om 
direktivets innebörd i dessa avseenden? 
Kommentar: SFIR anser det senare, dvs. bestämmelserna utgör en påminnelse om att 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 
även gäller i detta fall. 
 

Avsnitt 9: EU kommissionens riktlinjer – artikel 17.10 
 
Särskilda frågeställningar 
 
Vad bör Sverige bevaka eller uppmärksamma i dessa dialoger? 
Kommentar: Sverige bör bevaka vilka åtgärder som ska vidtas för att 
ansvarsfrihetsmekanismen enligt artikel 17.4 ska föreligga. SFIR ser vidare anledning att 
särskild uppmärksamma förhållandet mellan artikel 15 e-handelsdirektivet och artikel 17.4 c.  
 
Hur bör det svenska genomförandet förhålla sig till de riktlinjer i frågan som EU-kommissionen 
kommer att ta fram? 
Kommentar: Riktlinjerna kan ge viss vägledning vid genomförandet av innebörden av olika 
delar av direktivet i nationell rätt. Men det är EU-domstolens huvudsakliga uppgift är att tolka 
EU-rätten och det är endast unionsdomstolen som har mandat att övervaka att EU:s lagar 
tolkas och används korrekt över hela unionen.  
 
 
Avslutning 
 
SFIR:s svar har utformats inom SFIR:s upphovsrättsgrupp och kommunicerats till SFIR:s 
styrelse. Det expedieras av SFIR:s sekreterare, advokat Bodil Ehlers. 
 
Stockholm den 22 november 2019 
 
Marianne Levin     Bodil Ehlers 
Prof. Jur. dr, fil. dr h.c.      Advokat 
 
Ordförande SFIR     Sekreterare SFIR 
 
 


