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Föreningen Svenskt Näringsliv har givits möjlighet att lämna synpunkter rörande 

genomförandet av artikel 13-16 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv och vill framföra följande.  

 

 

1. Några inledande anmärkningar 

Liksom när vi lämnade synpunkter på artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv vill vi även 

denna gång lämna några övergripande kommentarer.  

 

Upphovsrättigheter är centrala för stora delar av näringslivet. De motsvarar stora värden och 

ligger till grund för en mängd transaktioner dagligen. De principer som gäller för näringslivet i 

stort bör också gälla för de verksamheter som kretsar kring upphovsrättsligt skyddade verk.  

 

I relation till de artiklar som vi nu kommer att yttra oss om vill vi särskilt framhålla några av 

dessa principer. En av de principer som är en viktig utgångspunkt för hur hela vår ekonomi 

fungerar är avtalsfriheten. Det ska, enligt vårt förmenande, ställas väldigt höga krav på 

situationer som gör att avtalsfriheten ska utmanas och inskränkas. En annan sådan viktig 

princip är konkurrensfrihet och etableringsfrihet.  

 

2. Vilket opartiskt organ eller vilken medlare bör bistå parterna?  

(artikel 13) 

Vi har i Sverige sedan ett par år en lag om medling i vissa upphovsrättstvister (2017:322). 

Denna lag har inneburit att det finns en struktur för att hantera vissa typer av 

upphovsrättstvister. Det vore olyckligt att bygga upp en struktur vid sidan av denna. Det finns 

många fördelar med att anknyta till ett redan existerande system.  

 

Den lagen kan dock inte tillämpas rakt av för att motsvara kraven i artikel 13. Såsom vi läser 

artikel 13 är centralt att tvistelösningsorganet bara ska engageras om det är fråga om två 

parter som har en relation med varandra. Parterna ska också vilja ha stöd av ett opartiskt 

organ. Andra konstruktioner innebär att parternas avtalsfrihet kan riskera att inskränkas. 

Enligt vårt förmenande bör det ses som en trestegsraket: 

1. Parter som vill ha ett avtal 

2. Parterna kommer inte överens  

3. Parterna önskar medling 
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Det krav på tydlighet som uppställs i stycke 2 i artikel 13 torde kunna hanteras genom att 

strukturen för hur medlare utses förklaras för kommissionen. Denna struktur kan vara 

samma som gäller idag, det vill säga att medlarna utses av patent- och marknadsdomstolen 

enligt 5 § lag om medling i vissa upphovsrättstvister. Centralt torde vara att det finns en 

tydlig struktur för hur medlare utses. Det ter sig orimligt att låsa fast sig vid ett fåtal konkreta 

individer.  

 

När det gäller prolongering (1 e) vill vi framhålla att det även här finns en 

avtalsfrihetsdimension, jfr skäl 52. Prolongering bör därför inte vara möjlig.  

 

Beträffande en skälig fördelning av kostnaderna (1 f) vill vi framhålla att här finns skäl att 

avvika från den skrivning som finns i 16 § st 2 nuvarande lag om medling i vissa 

upphovsrättstvister. Med tanke på den karaktär som medlingen ska ha enligt artikel 13 bör 

här avtalsfriheten sättas främst. Utgångspunkten bör därför vara att parterna kan avtala om 

bärandet av kostnaderna. Om parterna inte gör det bör kostnaderna fördelas solidariskt.  

 

3. Bildkonstverk som är fria för var och en att använda (artikel 14) 

Det som ligger bakom konstruktionen i artikel 14 är helt rimlig. Vi menar dock att det är viktigt 

att ta gränsdragningsproblematiken i beaktande vid konstruktionen av regeln. Det är viktigt 

att utformningen av reglerna ser till helheten. I praktiken är det flera regler vars innebörd kan 

komma att påverkas, såsom 2 § upphovsrättslagen (”i annan teknik”), 4 § stycke 1 i relation 

till stycke 2, 49 a § samt även 51 §.  

 

4. Skyddet av presspublikationer vid onlineanvändning (artikel 15) 

4.1 Konstruktionen av artikel 15 

Artikel 15 kan betraktas från olika perspektiv. Vår syn på artikel 15 är att den bör ses som 

grunden för en ny närstående rättighet. Genomförandet av artikel 15 bör därför göras genom 

en ny regel i femte kapitlet upphovsrättslagen. Vid genomförandet bör beaktas att först 

skapas en närstående rättighet, sen utkristalliseras vad denna består av och vilka eventuella 

inskränkningar som kan finnas i relation till rättigheten.  

 

4.2 Vem och vad skyddas? 

Frågan om vem och vad som skyddas är inte helt enkel, inte minst med tanke på den 

konvergens som sker mellan olika medieformer. Vi vill särskilt framhålla den problematik 

som uppmärksammats i AV-direktivets ändringsdirektiv (Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2018/1808 om ändring i direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa 

bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om 

tillhandahållande av audiovisuella medietjänster). En del av problematiken som ledde fram 

till ändringsdirektivet är kopplad till just hur medieformer förändras (se SOU 2019:39).  

 

Vid genomförandet av detta direktiv bör skrivningar väljas som kan hålla över tid och som 

kan bli likartade mellan de olika medlemsstaterna. Det kan finnas en nationell önskan om att 

koppla till grundlagsskyddade verksamheter, men detta kan i praktiken komma att bli för 

inlåsande. Den definition som återfinns i artikel 2.4 måste på något sätt komma till uttryck i 

lagtexten för att tydliggöra vad som faktiskt omfattas.  
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En fråga vi tycker är viktig att tydliggöra, och det helst på EU-nivå, är hur exempelvis 

bloggportaler ska betraktas. En del bloggportaler är redan idag en form av mediehus, där 

olika bloggare ansvarar för olika teman och där de ansvariga för portalen har en form av 

redaktionell styrning. Ska även dessa bloggportaler omfattas av regeln eller inte? De kan 

mycket väl motsvara de krav på ”ekonomisk aktivitet” och ”redaktionellt ansvar respektive 

kontroll” som finns i skäl 56.  

 

4.3 I förhållande till vem gäller skyddet? 

Frågan om i förhållande till vem som skyddet gäller är inte helt lätt att svara genom att läsa 

direktivtexten, ens om den läses i relation till skälen. Vi menar också att olika språkversioner 

ger olika intryck. Den engelska och franska texten ligger nära varandra: 

“…private or non-commercial uses of press publications by individual users.” 

”…à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs 

individuels.” 

 

Den svenska texten ger dock inte fullt ut samma bild eftersom det där tydligt lyfts att det 

handlar om ”enskilda användare”. Frågan om hur detta ska genomföras i medlemsstaterna 

borde på något sätt även detta bli en fråga för diskussioner på EU-nivå. Vi är väl medvetna 

om att ”stakeholder dialogue” bara är uttryckligt reglerat när det gäller artikel 17, men vi ser 

behov av något liknande även när det gäller tolkningen av centrala skrivningar i artikel 15.  

 

4.4 Förhållandet till artikel 17 

Det rättsliga förhållandet mellan två artiklar i samma EU-direktiv bör inte vara en fråga som 

avgörs på nationell nivå i varje medlemsstat. Frågan är något som måste hanteras i alla 

medlemsstater och bör därför hanteras på samma sätt. Risken är framförallt att om 

medlemsstater väljer olika lösningar blir dessa bara gällande fram till dess att EU-domstolen 

avgör frågan. Ju närmare varandra medlemsstaterna lägger sig i tolkning av relationen 

mellan de båda artiklarna, desto större torde förutsebarheten kunna bli för de företag som 

ska tillämpa reglerna.  

 

4.5 Ensamrättens närmare innehåll 

Frågan om hyperlänkning (3 d) är en fråga som berör alla medlemsstater. Det finns flera 

avgöranden från EU-domstolen kring hyperlänkning, men det kan ändå inte sägas att 

rättsläget är helt klart (se främst Retriever-målet C-466/12 och GS Media-målet C-160/15). 

Frågan hur hyperlänkning ska avgränsas i det här fallet bör därför inte vara en isolerat 

nationell fråga.  

 

Detsamma gäller i hög grad även frågan om gränser för när ett utdrag är mycket kort (3 e). 

Upphovsrätten är full av liknande gränsdragningsproblematik. Man kan tänka sig att det, på 

EU-nivå, utkristalliseras någon form av riktlinje. Det torde dock vara så att denna fråga 

behöver hanteras av rättstillämpningen. En kvantifiering i lagtexten vore inte en önskvärd 

lösning.  
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4.6 Förhållandet till de upphovsmän och andra rättighetshavare vars verk och 

prestationer ingår i publikationer 

Som vi läser artikel 15.2 innebär tillskapandet av en ny närstående rättighet inte att 

exempelvis journalisters och fotografers rätt till sina verk ska påverkas. På samma sätt 

påverkas inte kompositörers rätt av att fonogramproducenter har en närstående rättighet.  

 

4.7 Skyddstid 

En komplikation med frågan om skyddstiden är att startpunkten för att beräkna tiden är oklar. 

Detta beror på att frågan om vad som ska ses som ”utgivning” inte är definierat. Här behöver 

en unionsgemensam tolkning av startpunkten för att beräkna skyddstiden göras.  

 

4.8 Ersättning till de ursprungliga upphovsmännen 

De upphovsmän vars verk ingår i det som omfattas av denna rättighet har på olika sätt fått 

ersättning för sitt arbete. Frågan kan rent av vara hanterad i avtal mellan parterna, inklusive i 

form av mallar för frilansavtal. Konstruktionen av en ersättningsmodell bör på intet sätt lägga 

sig i de konstruktioner som parter har valt.  

 

 

5. Krav på rimlig kompensation (artikel 16) 

Grunden för hur frågor mellan avtalsparter ska hanteras är avtalsfriheten. Beroende på 

vilken typ av avtal parterna ingår ser kompensationslösningar olika ut. För frilansare och 

andra hanteras frågan mellan parterna från avtal till avtal. Vad som är rimlig kompensation 

kan skilja sig åt väsentligt och är också föremål för förhandling. Lagstiftaren bör inte 

inskränka avtalsfriheten mer än det som redan ligger i allmän avtalsrätt, såsom kanske 

särskilt 36 § avtalslagen.  

 

 

 

 

Christina Wainikka 

Policyexpert för immaterialrätt 

 


