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Svenska Fotografers Förbund har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på 
Justitiedepartementets promemoria 2019-10-21 Underlag för inhämtning av synpunkter rörande 
genomförande artiklarna 13-16 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv.  

Svenska Fotografers Förbund begränsar sina synpunkter till genomförandet av artikel 14 och 
hänvisar i övrigt till de synpunkter som kommer in från Bildupphovsrätt i Sverige, KLYS och 
Bonus Copyright Access. 

Svenska Fotografers Förbund har ca 2000 medlemmar och vill främja utvecklingen av fotografin 
samt bevaka och befordra fotografin och dess utövares intressen. 

Fråga 2 a), artikel 14 

Vi anser att den övergripande beskrivning som görs är riktig, men vill tillägga enligt nedan. 

Syftet att harmonisera bestämmelser som ger ökad tillgång till kulturarvet är viktigt i en 
demokrati, men artikeln kan inte sägas bidra till detta. Samtliga fotografier som tas av 
professionella fotografer på verk vars upphovsrättsliga skydd har slutat gälla, torde falla inom den 
kategori bilder som har verkshöjd. Artikeln ökar dock incitamentet att argumentera för att 
fotografers bilder inte uppnår verkshöjd i dessa fall. Detta i sig innebär att skyddet för fotografer 
riskerar att försvagas kraftigt. Det bildberättande som professionella fotografer utför är redan idag 
hotat, eftersom det finns en tendens att betrakta den typ av bilder artikel 14 tar sikte på som 
fotografiska bilder i stället för fotografiska verk. Artikeln riskerar följaktligen att bidra till den 
okunskap som finns kring den fotografiska bilden som sådan. Det vill säga, vad som faktiskt krävs 
för att skapa ett fotografiskt verk. Utöver ett tekniskt kunnande fordras en förståelse kring 
bildkommunikation. Artikeln skapar dessutom rättsosäkerhet, eftersom tillämpningen av artikel 
14 i varje enskilt fall kommer bli avhängig tolkningen av EU:s svårbedömda originalitetskriterium. 

Mot bakgrund av vad som anförts ovan anser vi att det är av stor vikt att artikel 14 vid 
införlivandet i svensk rätt inte tolkas alltför brett, och därmed inte heller formuleras på ett sätt 
som är alltför vagt och generellt hållet. 
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