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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 2019-10-21 ”Underlag för inhämtning av synpunkter rörande 

genomförande av artikel 13-16 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv”  

 
Svenska föreningen för Immaterialrätt (SFIR) har beretts tillfälle att yttra sig över Promemoria 
av den 2019-10-21 ”Underlag för inhämtning av synpunkter rörande genomförande av artikel 
13-16 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 föreningen lägger följande synpunkter och kommentarer på promemorian. 
 

Inledning 
 
Inledningsvis vill SFIR understryka vikten av att svensk lagtext i möjligaste mån genomförs i 
nära och direkt anslutning till direktivtexten, eftersom EU-domstolens praxis på området är 
vägledande. Det gäller givetvis inte minst ”bindande” EU-autonoma begrepp som tolkas av 
unionsdomstolen. 
 

Avsnitt 1 Tillgång och tillgänglighet när det gäller audiovisuella verk på plattformar för 
beställvideo; Förhandlingsmekanism (artikel 13) 
 
Särskilda frågeställningar 
 
Vilket opartiskt organ eller vilken medlare bör bistå parterna? 
 
Fråga 1a) Bör artikel 13 genomföras genom att sådan medling som avses i lagen om medling 
i vissa upphovsrättstvister kan komma ifråga för samtliga de fall då presumtiva avtalsparter 
som avses i artikel 13 ska kunna förlita sig på hjälp från ett opartiskt organ eller medlare? 
Kommentar: Genomförande av artikel 13 bör kunna ske genom lagen (2017:322) om medling 
i vissa upphovsrättstvister (medlingslagen) med vissa ändringar.  
 
Fråga 1b) Finns det anledning att närmare överväga alternativet att införa ett opartiskt organ 
som ska bistå med förhandlingshjälp? 
Kommentar: Nej. 
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Fråga 1c) Finns det andra aspekter av frågan som bör belysas? 
Kommentar: Det är angeläget att det framgår att medlingslagen är tillämplig när parter möter 
svårigheter att ingå licensavtal om tillgängliggörande av audiovisuella verk via 
beställvideotjänster i samband med rättsupplåtelse. Det ska också framgå att det är just dessa 
parter som kan påkalla medling. Enligt SFIR ska utgångspunkten vara att parterna vill ingå avtal 
(se skäl 52 om att direktivet inte ska påverka parternas avtalsfrihet) och att parterna vill 
påkalla medling för att medlingslagen ska vara tillämplig i detta fall. 
 
Om medling som avses i medlingslagen ska användas, bör hela medlingslagen tillämpas? 
 
Fråga 1 d) Under förutsättning att medling enligt medlingslagen bör anammas även i fråga 
om de avtalstvister som avses i artikel 13 och som enligt nuvarande ordning inte omfattas av 
medlingslagen, finns det anledning att göra undantag från bestämmelserna om i vilket skede 
av avtalsförhandlingar en part ska kunna påkalla medling? 
Kommentar: Artikel 13 syftar till att säkerställa en bredare tillgång till innehåll (skäl 3). Artikel 
13 anger att möjligheten att förlita sig på hjälp av oberoende organ eller medlare ska finnas 
om parterna möter svårighet att enas om rättsupplåtelser (eng. parties facing difficulties 
related to the licensing of rights when seeking to conclude an agreement). Den svenska 
översättningen framstår som bredare än den engelska. Den svenska texten kan även kunna 
innefatta situationer där den som har begärt förhandling i fråga om ett sådant avtal fått sin 
begäran avvisad. Det synes dock inte vara fallet avseende den engelska texten. Medling ska 
därmed inte kunna påkallas i det fall man har begärt förhandling, men fått förfrågan avvisad. 
Undantag ska således göras för 3 § andra stycket medlingslagen. 
 
Fråga 1 e) Under samma förutsättning som under 1d), finns det anledning att göra undantag 
från bestämmelserna om prolongering? 
Kommentar: Ja. Prolongering ska inte vara möjlig i detta fall. Det framhålls att direktivet inte 
ska påverka parternas avtalsfrihet. 
 
Fråga 1 f) Under samma förutsättningar som under 1d), finns det anledning att göra undantag 
från någon annan av bestämmelserna i medlingslagen, eller införa en särreglering för nu 
aktuella fall? 
Kommentar: SFIR anser att 2 § medlingslagen inte blir relevant i detta fall, eftersom parterna 
måste vilja påkalla medling. SFIR anser vidare att tidsfristerna enligt 4 § andra stycket 
medlingslagen inte är ändamålsenliga i detta fall. Beträffande ersättning vill SFIR påpeka att 
skäl 52 anger att medlemsstaterna ”bör säkerställa att de administrativa och finansiella 
bördorna förblir proportionella för att garantera förhandlingsmekanismens effektivitet”. SFIR 
föreslår därmed att 16 § medlingslagen i detta fall bör stadga att medlaren har rätt till skälig 
ersättning för arbete och utlägg, som, om inte annat har avtalats, ska delas solidariskt av 
parterna. SFIR anser slutligen att 5 § medlingslagen inte bör vara tillämplig i detta fall. 
 
Vilka avtalsförhandlingsfall avses? 
 
Fråga 1 g) Är den övergripande beskrivningen riktig? Om inte, vad är felaktigt? 
Kommentar: Begreppet beställvideo (eng: video-on-demand), som inte närmare är definierat 
i direktivet, kan inte med självklarhet antas motsvarar begreppet audiovisuell medietjänst på 
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begäran (eng: on-demand audiovisual media service) i artikel 1.1g AV-direktivet (2010/13/EU). 
En närmare tolkning av begreppet bör lämnas till EU-domstolen. 
 
Fråga 1 h) Bör den som driver en tjänst för beställvideo kunna ansöka om medling med var och 
en av de som företräder rättigheter som behövs för klarering av ett filmverk? 
Kommentar: Ja, med undantag för utföranderättsersättning för ingående musik, ligger dock 
rättigheterna ofta i en hand (producentens), bl.a. pga. presumtionen i 39 § i lag (1960:729) 
om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (”URL”). 

 

Avsnitt 2: Bildkonstverk som är fria för var och en att använda (artikel 14) 
 
Särskilda frågeställningar 
 
Fråga 2a) Är den övergripande beskrivningen som görs ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 
Kommentar: Artikeln avser bildkonstverk där skyddstiden har löpt ut och verket är fritt. Artikel 
14 måste uppfattas som ett nytt undantag i relation till de närstående rättigheterna i 46 § och 
49 a § URL. Det är korrekt att artikeln bland annat leder till den märkliga konsekvensen att ett 
fotografi av ett verk som en gång varit skyddat av upphovsrätt inte kan skyddas enligt 49 a § 
URL, men ett fotografi av ett icke-originellt konstverk skyddas enligt samma paragraf.  
 
4 § URL kan ses som ett förtydligande av 2 §. Bearbetningen av verket, dvs. verket i dess 
bearbetade form kan ha (beroende) upphovsrätt, 4 § första stycket URL. I princip ställs samma 
krav på bearbetningen och originalet för att få skydd, men för bearbetningsskydd krävs inte 
en nyskapande karaktär (SOU 1956:25 s. 133). Bestämmelsen i 4 § andra stycket infördes för 
att förtydliga att den som, i fri anslutning till ett tidigare verk, har skapat ett nytt och 
självständigt verk har en självständig upphovsrätt till detta nya (SOU 1956:25 s. 136 och prop. 
1960:17 s. 76). I ett sådant fall är det antingen fråga om originell återgivning (uttryck för 
upphovsmannens egna intellektuella skapelse) av ett icke skyddat bildkonstverk, eller en icke-
originell återgivning av ett icke skyddat bildkonstverk. Enligt gällande rätt erhåller skaparen i 
det första fallet upphovsrätt till sitt verk och i det andra fallet kan skaparen få en närstående 
rätt till en fotografisk bild eller en rörlig bild. Artikel 14 medför således att skydd i det andra 
fallet inte längre blir möjligt. Artikeln innebär också att allt material som härrör från ett 
mångfaldigande av ett bildkonstverk (och som idag skyddas) upphör när skyddstiden för 
bildkonstverket löper ut, såvida inte detta material uppvisar originalitet. 
 
Artikel 14 blir också relevant i förhållande till klassikerskyddet i 51 § URL. Men klassikerskyddet 
är inte ett skydd för rättshavare, utan ett kollektivt intresse – samhällsintresse.  
 

Avsnitt 3: Skydd av presspublikationer vid onlineanvändning (artikel 15) 
 

3.1 Vad är syftet med artikel 15? 
 
Särskilda frågeställningar 
 
Fråga 3.1a) Är beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 
Kommentar: Artikel 15 syftar till att införa en ny närstående rättighet och med stöd av denna 
rättighet underlätta för utgivare av presspublikationer att ingå licensavtal. 
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3.2 Vem och vad skyddas av den nya rättigheten? 
 
Särskilda frågeställningar 
 
Begreppen utgivare och presspublikationer 
Fråga 3.2a) Är beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 
Kommentar: Utgivare är en beteckning som har en speciell innebörd enligt TF och YGL. SFIR 
anser att det därmed vore bättre att välja ett annat begrepp, exempelvis ”den som ger ut” 
presspublikationer.  
 
Fråga 3.2b) Finns det andra frågeställningar eller aspekter på definitionen av 
presspublikationer som bör lyftas fram? 
Kommentar: Definitionen av presspublikation är av yttersta vikt, eftersom definitionen anger 
den nya rättigheten. Det är därmed av vikt att definitionen som anges i artikel 2.4 intas i svensk 
lagtext. Dock med utgångspunkt i den engelska texten, eftersom den skiljer sig från den 
svenska. Det kan vidare konstateras att skrivningen i artikel 2.4 medför en bred tillämpning av 
artikeln eftersom den nya rättigheten anges träffa i huvudsak litterära verk av journalistiskt 
slag, men även kan innefatta andra verk eller alster som uppfyller punkterna a-c. Artikeln 
träffar också journalistiska publikationer i alla medier. Den engelska formuleringen ”any 
media” och den svenska formuleringen ”olika medier” har inte riktigt samma innebörd. Den 
engelska formuleringen måste anses vidare än den svenska. Det bör också särskilt noteras att 
även om presspublikationer för tankarna till nyheter är rättigheten inte begränsad till 
publikationer som har det syftet (jfr skäl 56).  
 
Fråga 3.2c) Finns det andra frågeställningar eller aspekter på begreppet utgivare som bör 
lyftas fram? 
Kommentar: Se ovan på 3.2a. Skäl 55 anger att begreppet utgivare innefattar 
tjänsteleverantörer, till exempel nyhetsutgivare eller nyhetsbyråer, när det ger ut 
presspublikationer i enlighet med direktivet. Det kan konstateras att definitionen inte är 
uttömmande utan får anses utgöra exempel. 
 

3.3 I förhållande till vem gäller skyddet? 
 
Särskilda frågeställningar 
 
Hur bör undantaget i artikel 15.1 andra stycket förstås? 
Fråga 3.3a) Är beskrivningen ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 
Kommentar: Bestämmelsen i artikel 1.1b i direktiv (EU) 2015/1535 anger att med tjänst avses 
”alla informationssamhällets tjänster, det vill säga tjänster som vanligtvis utförs mot 
ersättning på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare”.  
Alla informationssamhällets tjänster omfattas således, men vanligtvis utförs sådana mot 
ersättning. Det finns därmed inte något krav på ersättning. Det går däremot att utesluta att 
en privatperson kan vara en leverantör av informationssamhällets tjänster, även om det är 
ovanligt. 
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Fråga 3.3b) Hur bör begreppet ”enskilda användare” förstås? Omfattas endast fysiska 
personer? 
Kommentar: Den svenska och engelska texten i skäl 55 skiljer sig. Den engelska texten anger 
”private or non-commercial uses of press publications by individual users”. I artikel 15 
återfinns däremot samma skrivning i den engelska versionen. Enligt SFIR:s mening finns det 
inget som tyder på att endast fysiska personer omfattas. I den nya rätten görs således en 
inskränkning som innebär att privat eller icke-kommersiell användning, exempelvis ideell, kan 
ske utan att medföra intrång. 
 
Fråga 3.3c) Om också juridiska personer kan utgöra ”enskilda användare”, ska ensamrätten 
förstås på det sättet att den endast omfattar användning i vinstsyfte? 
Kommentar: Den nya närstående rätt som skapas genom artikel 15 tillkommer utgivare av 
presspublikationer. Av skäl 56 framgår att presspublikationer omfattar journalistiska 
publikationer som ges ut i alla typer av medier inom ramen för en ekonomisk aktivitet som 
utgör ett tillhandahållande av tjänster enligt unionsrätten. För att omfattas av rätten krävs 
således ekonomisk aktivitet, men inte vinstsyfte. Inskränkningen innebär att privat eller icke-
kommersiell användning av en sådan presspublikation inte utgör intrång.  
 
Förhållande till artikel 17 i direktivet 
 
Fråga 3.3d) Är beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 
Kommentar: Den nya närstående rätten gäller inte för enskilda användares privata eller icke-
kommersiella användning. Det gäller både i relation till artikel 2 och artikel 3.2 i 
Infosocdirektivet. Varför det finns hänvisningar till artikel 15.1 i artikel 3–6 och 8 beror på att 
de artiklarna anger inskränkningar i den nya närstående rätt som ges åt utgivare av 
presspublikationer. 
 
Enligt artikel 17.7 får samarbetet mellan onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll 
och rättsinnehavare inte leda till att ”det inte går att få tillgång till verk eller andra alster som 
laddats upp av användare och som inte utgör intrång i upphovsrätt och närstående 
rättigheter, inbegripet när sådana verk eller andra alster omfattas av ett undantag eller en 
inskränkning.” Det innebär enligt SFIR att om inskränkningen är tillämplig enligt artikel 15, så 
kan inte heller upphovsrättsligt ansvar uppkomma för plattformen. Artikel 15.1 anger att 
utgivare av presspublikationer får de förfoganden som stadgas i artikel 2 och 3.2. Artikel 17.1 
andra stycket anger att plattformarna ska erhålla tillstånd av ”de rättighetsinnehavare som 
avses i artikel 3.1 och 3.2” i Infosocdirektivet.  När art 17 anger att plattformarna ska erhålla 
tillstånd från de rättighetshavare som avses i artikel 3.1 och 3.2 Infosocdirektivet, så innebär 
det att plattformarna inte behöver inhämta tillstånd från de som omfattas av skyddet i artikel 
15.1., Denna rättshavarkategori förekommer nämligen inte i 3.1 och 3.2 Infosocdirektivet. 
Artikel 24 i DSM-direktivet föreskriver inte heller någon sådan ändring av artiklarna i 
Infosocdirektivet.  
 
Fråga 3.3e) Kan, och i så fall bör, relationen mellan artikel 15 och artikel 17 klargöras i svensk 
lagstiftning? 
Kommentar: Nej den behöver inte klargöras i svensk lagstiftning. 
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Avsnitt 3.4 Ensamrättens närmare innehåll 
 
Särskilda frågeställningar 
 
Fråga 3.4a) Är beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 
Kommentar: Se SFIR:s svar ovan 3.1a. Det är oklart vad som avses i beskrivningen om att den 
nya rätten tar sikte på något mer än endast utnyttjande av publikationen i sig. En 
presspublikation kan till exempel bestå av artiklar som journalister har upphovsrätt till, 
fotografier som fotografen har rätten och videoklipp som filmaren har skydd för. För att kunna 
göra en presspublikation har utgivaren genom avtal åtminstone erhållit en rätt att använda 
alstren i den specifika presspublikationen. Själva publikationen i sig är i dagsläget inte skyddad. 
Genom den nya föreskrivna rätten enligt artikel 15.1 får utgivaren ett skydd för själva 
presspublikationen. I ett fall där rättshavaren till ett fotografi inte gett utgivaren en exklusiv 
licens till fotografiet, kan fotografen utan hinder av artikel 15.1 utnyttja sitt verk oberoende 
med stöd av artikel 15.2. Artikel 15.2 förtydligar också att utgivare genom den nya rätten inte 
kan förlänga det upphovsrättsliga skyddet när skyddstiden upphört. Utan ett sådant 
förtydligade hade flera av innehållsskaparnas rättigheter kommit i konflikt med utgivarens rätt 
till presspublikationen. Undantaget i artikel 15.2 framstår, enligt SFIR:s mening, således som 
allt annat än obehövligt. Den nya förfoganderätten omfattar skydd i enlighet med artikel 2 i 
Infosocdirektivet och innebär att även delar av presspublikationen är skyddad. Förhållandet 
till 49 § URL bör därmed beaktas. Även delar av innehållet kan skyddas; exempelvis en del av 
en journalists artikel skyddas i enlighet med EU-domstolens förhandsavgörande i C-5/08 
Infopaq. Fakta har däremot aldrig upphovsrätt. Skydd ges endast för alster som utgör 
upphovsmannens egna intellektuella skapelse, jfr NJA 1996 s. 712 JAS. SFIR kan inte uppfatta 
uttalandet om rena fakta som rapporteras av presspublikationen som ett stöd för att rätten 
enligt artikel 15.1 skulle omfatta annat eller mer än själva publikationen. Skäl 57 får endast 
anses tjäna som en påminnelse om att fakta är fria. En annan tolkning skulle enligt SFIR inte 
bara strida mot informations- och yttrandefriheten, utan även mot den grundläggande 
uppfattningen om vad som vara föremål för (immateriell) äganderätt. 
 
Fråga 3.4b) Omfattar den nya rättigheten någonting mer än mångfaldigande och 
tillgängliggörande av publikationen som sådan? Hur ska i så fall den nya rättigheten ringas in? 
 
Kommentar: Detta är en ny närstående rättighet. Av artikel 15.1 framgår att utgivare av 
presspublikationer erhåller en rätt som motsvarar den som anges i artikel 2 och artikel 3.2 i 
Infosocdirektivet. Rättigheten omfattar inte mer än detta. 
 
Ytterligare avgränsningar av ensamrätten 
Fråga 3.4c) Är beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 
Det är riktigt att begreppet onlineanvändning inte är definierat. I skäl 55 anges på engelska att 
det är nödvändigt med ”harmonised legal protection for press publications in respect of online 
uses by information society service providers”. Den svenska lagstiftaren bör avvakta EU-
domstolens tolkning av begreppet. Den redogörelse som sker för EU-domstolens praxis 
avseende länkning är allt för summarisk. Se vidare avseende svar på fråga 3.4d. 
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Fråga 3.4d) Hur bör man se på undantaget för hyperlänkningsåtgärder? 
Kommentar: Artikel 15.1 anger att det skydd som ges i artikel 15.1 inte ska gälla för 
hyperlänkningsåtgärder. Detta är en inskränkning i den nya rättighet som ges till utgivare av 
presspublikationer vid onlineanvändning och som motsvarar rättigheterna i artikel 2 och 3.2 
Infosocdirektivet.  
 
SFIR ställer sig frågande till om detta undantag tar sikte på en annan aspekt av länkning (se s. 
22 andra stycket), eftersom det inte tydligt framgår av direktivet. Tolkning av begreppet 
hyperlänkningsåtgärder bör lämnas till EU-domstolen. 
 
Fråga 3.4e) Bör det fastställas en gräns för hur långt ett utdrag får vara? Var bör i så fall den 
gränsen gå? 
Kommentar: Nej, det bör lämnas till EU-domstolen. 
 
Fråga 3.4f) Hur bör man se på frågan om mycket korta utdrag när det kommer till bilder i 
anslutning till länkar? 
Kommentar: Det är oklart. Frågan bör lämnas till EU-domstolens tolkning. 
 
Fråga 3.4g) Finns det andra frågeställningar eller aspekter i denna del som bör lyftas fram? 
Kommentar: Nej. 
 
Förhållandet till de upphovsmän och andra rättighetshavare vars verk och prestationer ingår i 
publikationer 
 
Fråga 3.4h) Är beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 
Kommentar: Enligt SFIR:s mening utgör bestämmelsen ett förtydligande att den nya 
närstående rättigheten inte ska inkräkta på redan gällande rättigheter för de som bidragit till 
innehållet. 
 
Fråga 3.4 i) Bör artikel 15.2 anses utgöra undantagsbestämmelser från artikel 15.1 eller endast 
förtydligande av vad ensamrätten (inte) omfattar. 
Kommentar: Det senare, endast förtydligande av vad ensamrätten (inte) omfattar. 
 

Avsnitt 3.5 Förhållandet till befintlig lagstiftning 
 
Särskilda frågeställningar 
 
Fråga 3.5 a) Är beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 
Kommentar: Det är en korrekt beskrivning. 
 
Fråga 3.5 b) Finns det andra frågeställningar eller aspekter på förhållandet till befintlig 
lagstiftning som bör lyftas fram? 
Kommentar: SFIR förordar att samtliga inskränkningar i Infosocdirektivet införs i svensk rätt. 
EU-domstolen angav i C‑516/17, ECLI:EU:C:2019:625, Spiegel Online (stora avdelningen), 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 
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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). 
 

Avsnitt 3.6 Skyddstid 
 
Särskilda frågeställningar 
 
Fråga 3.6a) Är beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 
Kommentar: SFIR delar den uppfattning som har framförts i denna del, men noterar att 
begreppet utgivning är inte definierat i direktivet, jfr ovan fråga 3.2a. 
 
Fråga 3.6b) Finns det andra frågeställningar eller aspekter på utgivningsbegreppet enligt 
direktivet som bör lyftas fram? 
Kommentar: Nej. 
 

Avsnitt 3.7 Ersättning till de ursprungliga upphovsmännen 
 
Särskilda frågeställningar 
 
Fråga 3.7a) Är beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 
Kommentar: Artikel 15.5 får anses innebära att upphovsmän vars verk ingår i en 
presspublikation ska ha en lämplig andel av de intäkter som inkommer i anledning av denna 
nya rättighet. 
 
Fråga 3.7b) Hur stor andel av intäkterna bör i sammanhanget anses som lämpligt? 
Kommentar: SFIR har inga synpunkter på denna fråga. 
 
Fråga 3.7c) Hur bör upphovsmännens rätt till ersättning administreras eller förvaltas? 
Kommentar: SFIR har inga synpunkter på denna fråga. 
 
Fråga 3.7d) Finns det andra frågeställningar eller aspekter som bör lyftas fram i denna del? 
Kommentar: Nej, inte enligt föreningen. 
 

Avsnitt 4: Krav på rimlig kompensation (artikel 16) 
 
Särskilda frågeställningar 
 
Fråga 4 a) Är beskrivningen som ges ovan riktig? Om inte, vad är felaktigt? 
Kommentar: SFIR har ingen bestämd uppfattning i frågan.  
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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 
 
 


