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Genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrätts-
direktiv 
Bonus Copyright Access har inbjudits att lämna synpunkter på justitiedeparte-
mentets promemoria 2019-09-23 Underlag för inhämtning av synpunkter rö-
rande genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv. Bonus 
Copyright Access föreslår ett införande av en särskild avtalslicensbestämmelse 
för artikel 17. Medlemsorganisationerna i Bonus Copyright Access kan var för 
sig eller tillsammans komma att lämna ytterligare synpunkter på genomföran-
det av artikeln. 
 
Om Bonus Copyright Access 
Bonus Copyright Access är en kollektiv förvaltningsorganisation med 14 
bransch- och intresseorganisationer som medlemmar: 
 
Bildleverantörernas Förening, Föreningen Svenska Tecknare, Föreningen 
Svenska Tonsättare, Konstnärernas Riksorganisation, Läromedelsförfattarna i 
Sverige AB, Musikförläggarna, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Förläg-
gareföreningen, Svenska Journalistförbundet, Svenska Läromedelsföretagen, 
Sveriges Författarförbund, Sveriges Kompositörer och Textförfattare, Sveriges 
Tidskrifter samt TU Service AB. 
 
Bonus Copyright Access och dess medlemsorganisationer representerar upp-
hovsmän och utgivare av upphovsrättsligt skyddade verk inom fack- och skön-
litteratur, läromedel, tidningar, tidskrifter, noter och sångtexter samt bilder. 
 
Bonus Copyright Access har lång erfarenhet av kollektiv licensiering som bas-
eras på systemet med avtalslicenser. På uppdrag av medlemsorganisationerna 
tecknas licenser med utsträckt verkan för användning i utbildning, på arbets-
platser samt inom arkiv och bibliotek.  
 
Allmänt om avtalslicenser 
Inskränkningarna i upphovsrätten ger rätt att i viss utsträckning fritt utnyttja ett 
upphovsrättsligt skyddat verk. Vill någon utnyttja ett sådant verk i andra fall 
krävs det att ett avtal ingås med rättighetshavaren. På särskilda områden kan 
dock användningen av skyddade verk också grundas på bestämmelserna om 
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avtalslicens i upphovsrättslagen. Med avtalslicens avses att en part kan träffa 
avtal om användning av verk med en organisation som företräder ett flertal 
rättighetshavare till i Sverige använda verk på området och därigenom få rätt 
att använda också verk av rättighetshavare som inte företräds av organisation-
en. Avtalet utsträcks alltså till att omfatta sådana utanförstående rättighetsha-
vare (avtalslicensverkan).  
 
Avtalslicenssystemet skapar förutsättningar för marknaden att träffa licensavtal 
med utsträckt verkan när det sker massutnyttjanden av upphovsrättsligt skyd-
dade verk. Syftet är att användaren ska kunna få alla de rättigheter som behövs 
för verksamheten samtidigt som rättighetshavaren ska få ersättning. Systemet 
möjliggör således klarering av rättigheter för en stor mängd verk och tillgodo-
ser vissa samhällsintressen. 
 
Särskild avtalslicensbestämmelse för artikel 17 
Artikel 17 behandlar situationer där det finns behov av breda licenser eftersom 
stora mängder, inte på förhand specificerade, upphovsrättsligt skyddade verk 
och av närstående rättigheter skyddade alster används. Det skulle därmed vara 
ett lämpligt område att reglera genom en bestämmelse om avtalslicens med 
möjlighet att träffa avtal som får utsträckt verkan så att avtalen även omfattar 
rättighetshavare som inte är medlemmar i den avtalsslutande organisationen.  
 
En särskild avtalslicensbestämmelse för den användning som avses i artikel 17 
skulle på ett effektivt och balanserat sätt kunna uppfylla behovet av licensie-
ringslösningar. En sådan bestämmelse skulle tillgodose syftet med artikeln, 
nämligen att allmänheten får tillgång till en omfattande repertoar samtidigt som 
rättighetshavarna får ersättning för användningen av deras verk.  
 
Genom Bonus Copyright Access nuvarande licenser ges miljontals människor 
en omfattande tillgång till skyddade verk. På motsvarande sätt skulle det behov 
som kan identifieras hos plattformarnas användare tillfredställas genom licen-
ser med utsträckt verkan. Bonus Copyright Access och dess medlemsorganisat-
ioner är beredda att hantera licensieringen av sådana nyttjanden. 
 
Sammanfattningsvis föreslår Bonus Copyright Access att det i upphovsrättsla-
gen införs en särskild bestämmelse om avtalslicens för användning av upp-
hovsrättsligt skyddade verk och av närstående rättigheter skyddade alster på 
plattformar som omfattas av artikel 17 i direktivet.  
 
Stockholm som ovan 
 
 
 
Nina Wadensjö 
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