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ATT: Justitiedepartementet 

Enheten för immaterialrätt och 

transporträtt 

ju.l3@regeringskansliet.se 

Synpunkter avseende genomförandet av artikel 17 i EU:s nya 

upphovsrättsdirektiv 

Inledning 

Syftet med följande PM är att bidra med konkurrensrättsliga synpunkter 

avseende genomförandet av det så kallade DSM-direktivet. I artikel 17 finns 

bestämmelser om ansvar för plattformar för användaruppladdat innehåll. Enligt 

artikel 17.1 ska onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll 

(delningstjänster) erhålla ett tillstånd av de rättsinnehavare som avses i artikel 3.1 

och 3.2 i direktiv 2001/29/EG, till exempel genom ingåendet av ett licensavtal, för 

att överföra verk eller andra alster till allmänheten eller göra dem tillgängliga för 

allmänheten. 

Enligt skäl 61 är ett av syftena med direktivet att främja utvecklingen av 

licensmarknaden mellan rättsinnehavare och delningstjänster, och att sådana 

licensavtal bör säkerställa rättvisa villkor och rimlig jämvikt mellan båda parter. 

Konkurrensverket har därför valt att lämna synpunkter på hur syftet med 

upphovsrättsdirektivet kan säkerställas samtidigt som konkurrensen på 

licensmarknaden främjas.  

Allmänt om konkurrensrätt 

Till att börja med är det viktigt att poängtera att konkurrensrätten är allmänt 

tillämplig. Även om en rättsinnehavares agerande är tillåtet från ett 

upphovsrättsligt perspektiv kan ett sådant agerande alltjämt utgöra en 

överträdelse av konkurrenslagens (2008:579) bestämmelser. Det är framförallt 

bestämmelsen i 2 kap. 7 § om missbruk av dominerande ställning som har störst 

relevans för direktivets artikel 17.  

Enligt 2 kap. 7 § är missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande 

ställning på marknaden förbjudet. Inom EU-rätten återfinns motsvarande 

bestämmelse i artikel 102 FEUF. Sådant missbruk kan särskilt bestå i att:  
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(i) direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller 

försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor, 

(ii) begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel 

för konsumenterna, 

(iii) tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa 

handelspartner får en konkurrensnackdel, eller  

(iv) ställa som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig 

ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt 

handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.  

Detta utgör inte en uttömmande lista över de beteenden som kan utgöra missbruk 

utan ska ses som exempel på sådana beteenden.1 

Trots att rättsinnehavaren har en uteslutande rätt att förfoga över verket, bortsett 

från de inskränkningar som följer av upphovsrättslagen, kan en upphovsmans 

agerande gentemot faktiska eller potentiella licenstagare alltjämt utgöra en 

överträdelse av konkurrenslagen. Om en rättsinnehavare således påtvingar ett 

företag oskäliga licensavtalsvillkor, i form av till exempel oskäligt höga eller 

diskriminerande licensavgifter, skulle det agerandet därför kunna utgöra ett 

missbruk av dominerande ställning.  

I förevarande fall kan konkurrensreglerna i synnerhet bli aktuella vad gäller 

kollektiva förvaltningsorganisationers licensiering av upphovsrättsskyddade 

verk. Sådana organisationer utgör nämligen ofta i praktiken nationella monopol, 

varför de per definition innehar en dominerande ställning på marknaden.2 Detta 

innebär att kollektiva förvaltningsorganisationer ofta har betydande 

marknadsmakt vid licensieringen av upphovsrättsskyddade verk, i förhållande 

till såväl delningstjänster som andra företag som nyttjar sådana verk. Det är 

därför viktigt att föregripa de eventuella konkurrensproblem som kan uppkomma 

på marknaden till följd av det nya upphovsrättsdirektivets införlivande i svensk 

rätt. 

Kollektiva förvaltningsorganisationer 

Såsom nämnts i Justitiedepartementets promemoria, följer det av 9 kap. 2 § i lagen 

(2016:977) om kollektiv förvaltning att en kollektiv förvaltningsorganisation inte 

får tillämpa licensvillkor som inte har saklig grund eller licensvillkor som är 

diskriminerande. Vidare ska ersättningen vara rimlig. Enligt förarbetena innebär 

                                                           
1 Johan Karlsson och Marie Östman. Konkurrensrätt – En handbok. 5. uppl. Stockholm: Karnov Group Sweden AB, 

s. 635 f. 
2 Se t.ex. mål C-395/87, Tournier [1989], p. 6; och mål C-52/07, Kanal 5 Ltd & TV4 AB mot Stim [2008], p. 20-22: EU-

domstolen konstaterade att Stim hade en faktisk monopolställning på marknaden för tillhandahållande i Sverige 

av upphovsrättsligt skyddad musik för sändning i TV. 
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detta att rättsinnehavarna som utgångspunkt ska ha skälig ersättning för 

utnyttjandet av rättigheterna, samtidigt som ersättningen ska stå i proportion till 

det ekonomiska värdet av den prestation som den kollektiva 

förvaltningsorganisationen tillhandahåller användaren.3  

EU-domstolen har i målet Kanal 5 och TV4 mot Stim tolkat frågan om en kollektiv 

förvaltningsorganisations tillämpning av en viss ersättningsmodell kan utgöra ett 

missbruk av dominerande ställning. Målet avsåg en tvist mellan två tv-bolag och 

Stim avseende den ersättning tv-bolagen betalade för framförandet av 

upphovsrättsligt skyddade musikaliska verk i tv. Domstolen konstaterade att en 

kollektiv förvaltningsorganisation inte missbrukar sin dominerande ställning när 

den tillämpar en ersättningsmodell som innebär att ersättningen motsvarar en 

andel av tv-kanalernas intäkter, förutsatt att denna andel på det hela taget står i 

proportion till hur mycket upphovsrättsligt skyddad musik som verkligen har 

sänts eller kan komma att sändas.4 

Däremot kan det enligt domstolen utgöra ett missbruk av dominerande ställning 

när en kollektiv förvaltningsorganisation beräknar ersättningen på olika sätt, 

beroende på om det rör sig om kommersiella tv-bolag eller public servicebolag. 

Detta under förutsättning att agerandet innebär att organisationen tillämpar olika 

villkor för likvärdiga transaktioner gentemot dessa bolag, och de härigenom får 

en konkurrensnackdel, såvida det inte kan finnas sakliga skäl för ett sådant 

tillvägagångssätt.5  

Domstolens resonemang reflekteras i lagen om kollektiv förvaltning och i 

förarbetena, i och med att kollektiva förvaltningsorganisationer inte får tillämpa 

diskriminerande licensvillkor och att den ersättning som organisationen erhåller 

ska stå i proportion till det ekonomiska värdet av den prestation som 

tillhandahålls. Syftet i direktivets skäl 61, att licensavtalen mellan rättsinnehavare 

och delningstjänster bör säkerställa rättvisa villkor och rimlig jämvikt mellan båda 

parter, är emellertid tillämplig för alla typer av rättsinnehavare. Regleringen i 

lagen om kollektiv förvaltning är därför inte tillräcklig för att säkerställa rättvisa 

villkor och rimlig jämvikt mellan båda parter i samtliga fall, eftersom lagen endast 

är tillämplig för kollektiva förvaltningsorganisationer.  

Det kan därför vara nödvändigt att eftersträva likhet i rättstillämpningen vad 

gäller olika typer av rättsinnehavare. I följande avsnitt framgår det hur rättvisa 

och rimliga licensvillkor kan säkerställas i praktiken, i form av s.k. FRAND-

villkor. 

                                                           
3 Prop 2015/16:181 s 184. Enligt 1 kap. 4 § p. 7 avser begreppet användare ”den som utan att handla som 

konsument bedriver verksamhet som kräver tillstånd från rättighetshavare eller som ger rättighetshavare rätt till 

ersättning”. 
4 Mål C-52/07, Kanal 5 Ltd och TV4 AB mot Stim [2008], p. 41. 
5 Mål C-52/07, Kanal 5 Ltd och TV4 AB mot Stim [2008], p. 48. 
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Standardiseringsavtal och FRAND 

Vad gäller frågan om rättvisa villkor kan det i förevarande fall vara lämpligt att 

söka inspiration i regleringen om standardiseringsavtal i kommissionens riktlinjer 

för horisontella samarbetsavtal. Det främsta syftet med standardiseringsavtal är 

att fastställa tekniska krav eller kvalitetskrav som befintliga eller framtida 

produkter, produktionsprocesser, tjänster eller metoder kan uppfylla.6 Om 

standarden i fråga omfattar immateriella rättigheter är det dessutom nödvändigt 

att säkerställa att alla aktörer på den eller de marknader som berörs av standarden 

också får tillgång till standarden.  

När det fastställs att en viss patenterad teknik ska ingå i standarden i fråga får 

innehavaren av ett sådant patent en betydande marknadsmakt i förhållande till de 

företag som vill använda den standardiserade tekniken. Kommissionen har därför 

fastställt att företag som vill att deras immateriella rättigheter ska tas med i 

standarden skriftligen oåterkalleligen åtar sig att licensiera sina väsentliga 

immateriella rättigheter till alla tredje parter på lika, rimliga och icke-

diskriminerande villkor (nedan kallat FRAND (fair, reasonable and 

nondiscriminatory terms)).7 Kommissionen fastställer att syftet med ett sådant 

FRAND-åtagande är följande: 8 

FRAND-åtaganden ska garantera att väsentlig immaterialrättsligt skyddad 

teknik som införlivats i en standard är tillgänglig för dem som använder 

den standarden på lika, rimliga och icke-diskriminerande villkor. FRAND-

åtaganden kan framför allt hindra innehavare av immateriella rättigheter 

från att försvåra genomförandet av en standard genom att vägra licensiera 

eller genom att ta ut orättvisa eller orimliga avgifter (m.a.o. alltför höga 

avgifter) efter det att branschen har låsts vid standarden och/eller ta ut 

diskriminerande avgifter. 

Syftet med kommissionens riktlinjer är att uppnå en intresseavvägning mellan 

immaterialrätten och konkurrensrätten inom ramen för standardisering av teknik. 

Enligt kommissionen finns det inte en inbyggd konflikt mellan immateriella 

rättigheter och unionens konkurrensregler. Immateriella rättigheter främjar 

nämligen en dynamisk konkurrens genom att uppmuntra företag till att investera 

i utvecklingen av nya eller förbättrade produkter och processer. Även konkurrens 

tvingar företag att ägna sig åt innovation. Därför är både immateriella rättigheter 

och konkurrens nödvändiga för att främja innovation och för att garantera att 

innovationer utnyttjas på ett konkurrenskraftigt sätt.9 

                                                           
6 Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på horisontella 

samarbetsavtal (2011/C 11/01), punkt 257. 
7 Ibid, punkt 285. 
8 Ibid, punkt 287. 
9 Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på avtal om 

tekniköverföring (2014/C 89/03), punkt 7. 
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För att uppnå en ändamålsenlig tillämpning av immaterialrätten och 

konkurrensrätten är det dock nödvändigt att aktörer på marknaden faktiskt får 

tillgång till de immateriella rättigheterna. Rättsinnehavarna har självklart rätt till 

ersättning för andra aktörers nyttjande av deras immateriella rättigheter, men en 

sådan licensiering ska, inom ramen för standardiserad teknik, ske på lika, rimliga 

och icke-diskriminerande villkor. 

Tillämpning av FRAND inom ramen för artikel 17 

Fördelen med FRAND-villkor är att de minskar rättsinnehavarens möjligheter att 

tillämpa oskäliga licensavtalsvillkor, t.ex. i form av alltför höga avgifter, gentemot 

licenstagaren. En rättsinnehavare med dominerande ställning skulle i sådant fall 

inte ha möjlighet att ta ut ett monopolistpris från licenstagaren. Kravet på lika och 

rimliga villkor som följer av FRAND stämmer väl överens med syftet i skäl 61 att 

licensavtalen ska säkerställa rättvisa villkor och en rimlig jämvikt mellan båda 

parter. Eftersom licensavtalsvillkor ska vara icke-diskriminerande, förhindrar 

FRAND vidare att en rättsinnehavare tillämpar olika villkor för likvärdiga 

transaktioner. Visserligen framgår det inte av skäl 61 att licensavtalen mellan 

rättsinnehavare och delningstjänster ska eller bör vara icke-diskriminerande. 

Det föreligger emellertid en risk för att konkurrensen mellan delningstjänster 

snedvrids, eftersom en delningstjänst med betydande marknadsmakt vid 

tecknandet av licensavtal med rättsinnehavarna sannolikt kommer ha möjlighet 

att förhandla till sig mer förmånliga licensavtalsvillkor än sina konkurrenter. I 

sådant fall skulle en dominant delningstjänst få en konkurrensfördel över 

nystartade delningstjänster eller delningstjänster som saknar betydande 

marknadsmakt. Utformningen av licensavtalen skulle därför kunna ha en negativ 

inverkan på konkurrensen mellan delningstjänster på nedströmsmarknaden. En 

tillämpning av icke-diskriminerande villkor, i form av exempelvis FRAND-

villkor, skulle kunna motverka en sådan konkurrenssnedvridning. 

Det framgår av EU-domstolens praxis att en dominant rättsinnehavares 

tillämpning av olika villkor för likvärdiga transaktioner kan utgöra ett missbruk 

av dominerande ställning.10 Även lagen om kollektiv förvaltning föreskriver att 

kollektiva förvaltningsorganisationer inte får tillämpa diskriminerande 

licensavtalsvillkor. Ett krav på att licensavtalsvillkor ska vara icke-

diskriminerande är därför inte ett främmande koncept i vare sig svensk rätt eller 

inom EU-rätten. 

Intresseavvägningen mellan immateriella rättigheter och konkurrens samt frågan 

om FRAND-villkor och risken för snedvridning av konkurrensen mellan 

delningstjänster är en ytterligare dimension som bör beaktas vid genomförandet 

av artikel 17 i svensk rätt. Det kan därför vara värdefullt att söka inspiration från 

regleringen om FRAND-villkor i kommissionens riktlinjer för horisontella 

                                                           
10 Mål C-52/07, Kanal 5 Ltd och TV4 AB mot Stim [2008], p. 48. 
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samarbetsavtal. Tillämpningen av FRAND-villkor skulle minska rättsinnehavares 

möjligheter att tillämpa oskäliga licensavtalsvillkor, samtidigt som det skulle vara 

i linje med det i skäl 61 angivna syftet att säkerställa rättvisa villkor och en rimlig 

jämvikt mellan båda parter. Detta kan även sägas vara i linje med EU-domstolens 

praxis, såtillvida att införandet av FRAND-villkor skulle förhindra 

rättsinnehavare från att tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, 

eftersom sådana villkor, vid avsaknaden av sakliga skäl, skulle anses vara 

diskriminerande. 


