
 
      2019-11-27 

Sida 1 av 16 
 

Synpunkter på PM av den 23 september 2019 rörande 
genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv 

Nedanstående utgör Stims synpunkter på några av de frågeställningar som 
Justitiedepartementet lyfter fram i rubricerad PM (nedan ”JUPM”). Stim kan dock konstatera 
att det i skrivande stund finns en mängd frågor där ytterligare klargöranden eller annan 
relevant information kan komma, inte minst genom de dialoger med berörda intressenter 
som för närvarande pågår under ledning av EU-kommissionen. Vi vill därför understryka att 
nedanstående inte ska ses som ett slutligt ställningstagande i de delar som berörs. För det 
fall Stim under den fortsatta implementeringsprocessen skulle komma till nya slutsatser 
kommer vi naturligtvis att meddela departementet dessa. 

För att underlätta förståelsen av våra synpunkter, kommer Stim i det nedanstående att 
använda begreppet ”Delningstjänster” i den mening som framgår av JUPM.    

 

Övergripande synpunkter 

Inledningsvis vill Stim lyfta fram de grundläggande syften som ligger bakom artikel 17, då 
dessa ger den fond mot vilken nedanstående ställningstaganden ska förstås. Artikel 17 syftar 
i första hand till att främja utvecklingen av licensmarknaden för rättsinnehavare och 
Delningstjänster. Detta åstadkoms bland annat genom ett klargörande att vissa aktörer vidtar 
ett upphovsrättsligt relevant förfogande som kräver tillstånd, vilket också leder till en sundare 
konkurrens mellan olika typer av leverantörer av skyddat innehåll.  

Vi är medvetna om att ett nytt direktiv alltid innebär ett mer eller mindre stort behov av EU-
domstolsprövningar för att bringa ytterligare klarhet i hur vissa bestämmelser ska tolkas. 
Domstolsprövningar är emellertid till sin natur både resurs- och tidskrävande, varför tydliga 
regler eller tolkningsunderlag från lagstiftaren som utgångspunkt är att föredra. Det är dock 
samtidigt viktigt att sådana uttalanden av lagstiftaren inte blir alltför statiska, utan erbjuder ett 
mått av flexibilitet som gör att de går att tillämpa även i fall där marknaden förändras. Mot 
bakgrund av bl.a. den snabba teknikutvecklingen vi idag ser inom musiksektorn vill vi därför 
understryka behovet av att lagstiftaren i möjligaste mån går in i implementeringsarbetet med 
ambitionen att bidra till att åstadkomma klara och praktiskt tillämpbara förbättringar av 
musikmarknaden, som också kan vara tillräckligt robusta för att kunna tillämpas över tid. 
Inom just musiksektorn finns dessutom erfarenheter och praxis som torde kunna göra det 
möjligt för lagstiftaren att uttrycka sig med tillräcklig tydlighet för att domstolsprövningar i viss 
mån ska kunna undvikas. Resonemanget utvecklas nedan.  

Den marknad på vilken Stim är verksamt, musikmarknaden, är i många delar förhållandevis 
väl fungerande. Även om det finns en mängd utmaningar och problem, inte minst på det 
segment av marknaden som är föremål för reglering genom artikel 17, saknas inte exempel 
på positiva utvecklingstendenser. Det är därför viktigt att implementeringen sker på ett sätt 
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som fångar upp och vidareutvecklar dessa, för att få till stånd bästa möjliga förutsättningar 
för en fortsatt sund marknadsutveckling. 

Det är alltså centralt för Stim att implementeringen av direktivet inte resulterar i ökad 
otydlighet utan tvärtom bidrar till att i praktiken lösa, eller i vart fall skapa incitament för att 
lösa, de problem som vi i dagsläget kan identifiera på dagens onlinemarknad för musik.   

Vilka plattformar omfattas av de nya bestämmelserna? 

Stim kan konstatera att den infekterade och i många delar osakliga debatt som kringgärdade 
artikel 17 i förhandlingarnas slutskede ledde fram till ett i många stycken svårbegripligt 
slutresultat. Ett exempel på detta är den diskrepans som finns mellan skälen och 
artikeltexten, där det – som påpekas i JUPM – finns skrivningar i skälen som framstår som 
svåra att koppla till den slutliga artikeltexten. Eftersom skälen inte är bindande har Stim 
därför i det nedanstående utgått från att det är de rekvisit som återfinns i artikeltexten som är 
relevanta att behandla. En annan sak är att skälen naturligtvis kan utgöra en tolkningshjälp 
för att utröna t.ex. det bakomliggande syftet med artikeln, men då endast i den utsträckning 
de inte motsäger artikeltexten. Vi kommer att utveckla resonemanget nedan, utifrån i 
huvudsak de konkreta frågeställningar som återfinns i JUPM. 

Stim vill i detta sammanhang också framhålla att den systematik som följer av kombinationen 
av definitionen av ”onlineleverantör av delningstjänster för innehåll” i artikel 2.6 och 
skyldigheten för de relevanta aktörerna att ”göra vad de kan” i artikel 17.4 kan sägas erbjuda 
ett bra ramverk för förbättrad dialog mellan rättighetshavare och plattformar, samtidigt som 
den utgör ett skydd mot oönskade tröskeleffekter. I JUPM s. 19 anges t.ex. att en 
Delningstjänst där det endast undantagsvis eller i mycket liten utsträckning förkommer 
olovligt material, typiskt sett inte kan förväntas göra mer än att ta bort materialet efter 
påpekande från rättsinnehavaren. Konsekvensen av resonemanget skulle således bli att den 
praktiska skillnaden mellan att träffas av artikel 17 och att inte göra det i det aktuella fallet blir 
försumbar. Med andra ord torde det rent objektivt inte vara särskilt betungande för en sådan 
plattform att träffas av bestämmelserna i artikel 17. Det var därför med viss förvåning Stim 
följde den politiska diskussion som fördes i samband med att direktivet slutförhandlades. 
Detta i synnerhet då det kan ifrågasättas om plattformar som intar en mer aktiv roll i 
förhållande till användaruppladdat innehåll verkligen kan omfattas av ansvarsfrihetsregeln i 
artikel 14 i e-handelsdirektivet enligt gällande rätt. Skulle EU-domstolen komma att tydliggöra 
att sådana plattformar är fullt ut upphovsrättsligt ansvariga, vilket får betraktas som högst 
sannolikt, skulle konsekvenserna bli att varken ansvarsfrihetsreglerna i e-handelsdirektivet 
eller artikel 17 skulle bli tillgängliga för dessa aktörer.  

För Stim och andra rättighetshavare med ett tydligt licensieringsfokus i förhållande till 
plattformstjänster kan det å andra sidan vara av stor vikt att en viss plattform omfattas av 
artikel 17 redan av den anledning att det då torde finnas bättre möjligheter att föra en dialog 
om förutsättningarna för att inleda licensavtalsförhandlingar, och häri behandla exempelvis 
frågor om förekomsten och omfattningen av oklarerat material och den lämpliga 
utformningen av ett eventuellt licensavtal (t.ex. vad avser lämplig prissättning och krav på 
rapportering). Rättighetshavarnas erfarenheter av försök till dialog med vissa aktörer i en 
miljö präglad av – påstådd eller faktisk – rättsosäkerhet vittnar om de potentiellt negativa 
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effekterna av ett motsatt synsätt. Bestämmelserna bör därför syfta till att åstadkomma bästa 
möjliga förutsättningar för en fungerande licensmarknad. Förbättringar i detta avseende torde 
uppnås även om det inte skulle finnas någon absolut skyldighet för en plattform att teckna 
avtal (jfr JUPM s. 13). Dessutom kan lagstiftaren på detta sätt motverka tröskeleffekter, där 
t.ex. en större plattform ”plötsligt” får åtaganden som kan vara av den karaktären att de är 
svåra att snabbt implementera i verksamheten. Det ska också nämnas, att den valda 
systematiken med ”göra vad de kan” utifrån en proportionalitetsbedömning med hänsyn 
tagen till den relevanta Delningstjänstens specifika förutsättningar, som tröskel för när 
ansvarsfrihet kan erbjudas, torde innebära att artikel 17 i praktiken kommer att aktualiseras 
endast vid klarering av sådana verk och andra prestationer som är ekonomiskt relevanta för 
rättsinnehavarna (vilket t.ex. kan manifesteras av att förvaltningen har uppdragits åt en 
kollektiv förvaltningsorganisation) och för sådan användning som är ekonomiskt intressant 
för dessa.  

Sammantaget leder detta till slutsatsen att det övergripande synsättet vid bedömningen av 
om en plattform ska anses träffas av artikel 17 eller inte bör vara intresset av att reglerna 
som sådana kan tillämpas förhållandevis brett, men att tillämpningen ska ske med hänsyn 
tagen till dessa aktörers skilda förutsättningar.  

Begreppet ”en stor mängd” 

Det är naturligtvis svårt att i lagtext precisera vad som ska anses utgöra ”en stor mängd” 
verk. Av skäl 63 framgår också att en bedömning ska se ”från fall till fall”, vilket antyder att 
avsikten inte är att några absoluta preciseringar ska göras i samband med 
implementeringen. Det torde emellertid vara viktigt för marknadens parter att lagstiftaren 
ändå i möjligaste mån försöker ge viss ledning i frågan, för att på så vis minska risken för 
utdragna processer i EU-domstolen, i synnerhet som domstolsavgöranden rörande denna 
typ av frågor sannolikt kan komma att få begränsat prejudikatsvärde. 

En faktor som kan vara viktig att lyfta fram är att mängden material måste sättas i relation till 
materialets karaktär. Det är alltså viktigt att rekvisitet ”en stor mängd” inte tolkas på ett sätt 
som gör att material av stor enskild ekonomisk betydelse, t.ex. nyproducerade långfilmer, 
bedöms på samma sätt – utifrån t.ex. ”antalet uppladdade filer” - som material av mindre 
omfång eller värde.  

Begreppet ”huvudsyfte” 

När det gäller begreppet ”huvudsyfte”, är det enligt Stim viktigt att en definition inte blir vare 
sig statisk eller får påverkan på hur plattformstjänster organiserar sig. Marknaden för digital 
distribution av musik är under ständig utveckling och vi har under senare tid sett flera 
exempel på hur tjänster transformeras i takt med att tjänsten växer och andelen användare 
ökar. Formuleringen ”ett huvudsyfte eller ett av sina huvudsyfte” klargör att det inte kan vara 
fråga om en relativ bedömning av ”delningsdelen” i förhållande till andra delar av den 
aktuella plattformens tjänsteutbud. Således måste frågan om huruvida den relevanta delen 
av verksamheten kan kvalificera sig som ett ”huvudsyfte” bedömas utifrån en separat 
värdering av omfattningen av ”delningsdelen” av tjänsten. Ett motsatt synsätt skulle leda till 
att en specialiserad tjänst skulle bedömas annorlunda än en mer diversifierad tjänst, oavsett 
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om omfattningen av den senare tjänstens relevanta förfoganden skulle överstiga den förras.  
Enligt Stims uppfattning torde det således vara tillräckligt att den del av plattformens 
verksamhet som inkluderar tillgängliggörande av användaruppladdat innehåll uppfyller 
kriteriet ”en stor mängd upphovsrättsligt skyddade verk och andra alster” för att plattformen 
ska anses omfattas av artikel 17.  

Begreppet ”upphovsrättsskyddade verk eller andra skyddade alster” 

I promemorian diskuteras möjligheterna att tolka kravet på att tjänsten ska syfta till att ”lagra 
och ge allmänheten tillgång till en stor mängd upphovsrättsskyddade verk eller andra 
skyddade alster”, som innebärande att man i definitionen av Delningstjänster bara skulle ta 
hänsyn till sådant material som laddats upp ”av användare utan tillstånd”. Eftersom 
definitionen av Delningstjänst är av stor betydelse för i vilken utsträckning bestämmelserna i 
artikel 17 får genomslag i praktiken, finns det enligt Stim anledning att – för det fall 
departementet skulle vilja gå vidare med en sådan lösning - ytterligare klargöra betydelsen 
av den av departementet valda formuleringen. Att direktivet inte avser att träffa plattformar 
som har en stor mängd material som laddats upp av användarna och som användarna själva 
har skapat (och innehar samtliga rättigheter till) skulle i o f s kunna vara en rimlig tolkning. 
Stöd för en sådan tolkning kan också sägas följa av den exemplifierade uppräkning av 
tjänster som inte ska anses utgöra Delningstjänster som återfinns i artikel 2.6 stycke 2. Som 
också nämns i promemorian är avsikten inte heller att sådana verk där användaren inhämtat 
tillstånd för den relevanta användningen ska bli föremål för de åtgärder som stipuleras i 
artikel 17. Emellertid ser Stim att det kan finnas risker med att avgränsa tillämpningen av 
artikel 17 genom en alltför stram definition av ”upphovsrättsskyddade verk och andra 
skyddade alster” i artikel 2. Utan att ha kartlagt de potentiella Delningstjänsternas 
användarvillkor i detalj, kan t.ex. konstateras att det förekommer att sådana användarvillkor 
innehåller långtgående upplåtelser av rättigheter som saknar specifik avgränsning i tid. 
Problematiken med diskrepans mellan vilka garantier som formellt åläggs uppladdaren i 
användarvillkoren och den faktiska rättighetsbilden har också uppmärksammats i skäl 69. 
Licensavtal kan också omfatta mycket stora mängder material och upphöra med kort varsel. 
Det kan t.ex. vara så att en uppladdning som sker med stöd av en bakomliggande licens kort 
därefter kommer att utgöra material som görs tillgängligt ”utan tillstånd”. Omvänt skulle en 
tjänst som omfattades av artikel 17 kunna teckna ett eller flera licensavtal och på så vis 
”plötsligt” inte omfattas av artikel 17. Detta kan inte vara avsikten, vilket t.ex. framgår av 17.8, 
där Delningstjänster åläggs en skyldighet att – om licensavtal ingåtts – förse 
rättighetshavarna med information om användningen av innehåll som omfattas av avtalen. 
Dessutom kan det i vissa fall vara så att just möjligheterna att i praktiken och på ett effektivt 
sätt kunna motsätta sig en användning utgör en central del av rättighetshavarnas möjligheter 
att kunna få till stånd en licensavtalsförhandling.        

Stim ser således risker med att i de lagregler som definierar vilka aktörer som ska träffas av 
regleringarna föra in (ytterligare) ett rekvisit som kan vara mycket svårt att bedöma.   

Stim menar att det centrala är att få till stånd en lagstiftning som bidrar till en långsiktighet i 
rättighetshavarnas och plattformarnas samarbete, såväl vad gäller tecknande av licensavtal 
som uppbyggnad av eventuella åtgärder för att förhindra att oklarerat material tillgängliggörs 
på plattformen. För plattformarna ifråga torde det centrala vara att de pålagor som kan anses 
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följa av artikel 17 inte blir oproportionerligt betungande, men detta garanteras i huvudsak av 
utformningen av artikel 17.4 och 17.5 (och – sannolikt - resultatet av de ovan nämnda 
dialogerna med berörda intressenter). Stims synpunkter i denna del återfinns nedan.  

Stim ser alltså risker med att föra in ytterligare ett rekvisit i definitionen av vilka aktörer som 
träffas av artikel 17, men för det fall ett sådant tillägg skulle anses nödvändigt menar vi att en 
skrivning bör väljas, som tydligare fångar in de situationer som kan vara av praktisk 
betydelse för tillämpningen av artikel 17. Ett rekvisit som kan vara både enklare att påvisa 
och mer förenligt med artikelns övriga utformning skulle då kunna vara att koppla definitionen 
till situationer där en användare laddar upp någon annans material, d v s material som 
ursprungligen skapats av tredje part. 

Det ska i sammanhanget nämnas att Stims uppfattning är att det material som artikel 17 
huvudsakligen kommer att tillämpas på i praktiken kommer att utgöras av sådant material där 
uppladdaren inte inhämtat erforderligt tillstånd från den faktiske rättsinnehavaren, och det 
dessutom finns ett ekonomiskt värde i materialet. Såvitt Stim kan bedöma saknar annars 
rättsinnehavaren incitament för att agera gentemot plattformen på det sätt som förutsätts i 
artikeln.  

Begreppen ”ordna” och ”marknadsföra” etc. 

Även i denna del är det viktigt att rekvisiten inte blir statiska, utan att utrymme ges för att 
möta framförallt kommande teknisk utveckling. Däremot kan det finnas behov av att i 
samband med implementeringen lista de åtgärder som i dagsläget bör anses omfattas av 
begreppen. Även om det såvitt kan förstås rör sig om nya begrepp, torde t.ex. EU-
domstolens praxis kunna ge ledning i detta avseende. Med ”ordna” borde exempelvis i vart 
fall avses att indexera eller kategorisera innehåll efter genre, popularitet eller verkskategori, 
tillhandahålla en sökmotor eller på annat sätt underlätta sökning av innehållet. Även kontroll 
eller rensning av innehåll bör kunna falla in under begreppet. Med ”marknadsföra” torde 
avses i vart fall att plattformen ger förslag på innehåll utifrån tidigare sökta verk eller på annat 
sätt rekommenderar innehåll, t.ex. utifrån rankinglistor.  

Särskilt om frågorna rörande skälen (”Förhållandet mellan artikel 2.6 och skäl 62 och 63” och 
”Helhetsbedömningen enligt skäl 63”) 

Som påpekats ovan är skälen som sådana inte bindande för den nationella lagstiftaren. Skäl 
62 kan dessutom sägas utgöra en illustration över den materiella motsättning som finns 
mellan skälen och artikeltexten. I skälet anges att ”definitionen endast bör inriktas på tjänster 
som spelar en viktig roll på innehållsmarknaden online genom att de konkurrerar med andra 
onlinetjänster för innehåll”. Stim menar att det är uppenbart att detta inte bör eller ens kan 
komma att utgöra ett strikt kriterium för kvalifikation av en Delningstjänst. Det finns inget i 
artikeltexten som motsvarar någon form av ”konkurrenskriterium”. Att texten återfinns just i 
ett skäl och inte har fått genomslag i artikeltexten måste förstås utifrån hur skälet är utformat, 
nämligen som – på sin höjd - en anvisning till lagstiftaren om den huvudsakliga inriktningen 
på bestämmelsen. Om texten skulle tolkas bokstavligt skulle artikel 17 inte kunna tillämpas 
på sådana marknader för streamingtjänster som kan komma att etableras i framtiden. 
Tvärtom skulle en sådan tolkning kunna försvåra eller t.o.m. omöjliggöra etablering av 
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sådana marknader, eftersom den aktör som skulle vilja starta en innehållstjänst på ett nytt 
område skulle lämnas med samma typ av rättslig osäkerhet och oönskade 
konkurrensnackdelar som direktivet syftar till att undanröja. Detta skulle också stå i strid med 
skäl 3, som anger att relevant lagstiftning måste vara framtidssäkrad och där just framväxten 
av nya affärsmodeller och nya aktörer nämns särskilt. För att direktivet ska bli tillämpbart 
även över tid kan således inte den ovan nämnda texten betraktas som ett nödvändigt 
kriterium för att definiera de Delningstjänster som ska omfattas av regleringen. 

Ovanstående utgör en av flera diskrepanser mellan artikeltexten och skälen. De rent 
språkliga skillnaderna mellan skälen och artikeltexten torde motiveras av behovet av 
anvisningar för att fylla de begrepp som återfinns i artikeltexten med innehåll. Men som 
framgått ovan kan inte formuleringar i skälen tillmätas självständig betydelse i fall där 
ordalydelsen skulle vara svår att förena med artikeltexten. Vad gäller den 
“helhetsbedömning” som – enligt skäl 63 – ska göras för att utröna om Delningstjänsten 
”lagrar och ger tillgång till en stor mängd upphovsrättsskyddat innehåll”, blir situationen 
emellertid mer komplex. Enligt skälet ska frågan bedömas från fall till fall och utifrån bl.a. 
tjänstens publik och antalet filer. Det kan härvidlag ifrågasättas om tjänstens publik kan ha 
någon betydelse för frågan om vad som är “en stor mängd” (annat än att ange att det ska 
vara frågan om den ”allmänhet” som – enligt artikeltexten - ska ges tillgång till verken ifråga). 
En möjlig tolkning skulle dock kunna vara att lagstiftaren velat lyfta fram det faktum att 
skadan med överföringen skulle bli större om den aktuella Delningstjänstens publik är stor, 
även om mängden innehåll som sådant vore begränsat. Mot bakgrund av den 
upphovsrättsliga grundprincipen vid bedömning av förfoganden att det är själva 
tillgängliggörandet som tillmäts relevans, snarare än hur många som rent faktiskt tar del av 
verket (jfr ovan om begreppet ”allmänhet”), måste i så fall begreppet “publik” förstås som 
någon form av skaderekvisit, som vävs in i begreppet “stor mängd”. Med en sådan tolkning 
skulle skälet framstå som rimligt utifrån artikeltexten. Att det vid bedömningen av vad som 
ska anses utgöra en ”stor mängd” måste tas hänsyn till att visst innehåll är mer kommersiellt 
värdefullt än annat, torde t.ex. vara nödvändigt och rimligt. Även denna faktor kan sägas 
bygga på ett liknande resonemang, d v s utgångspunkten är den skada rättsinnehavarna 
riskerar att åsamkas. Vad slutligen gäller hänvisningen i skäl 63 till en bedömning ”från fall till 
fall” med hänsyn tagen till ”en kombination av faktorer” utgör denna just en sådan 
kompletterande anvisning till uttolkaren av direktivet om hur en sådan tolkning ska göras, 
som inte är problematisk utifrån artikeltexten. Således bör det – med en tolkning i linje med 
ovanstående - finnas utrymme för att anse att skäl 63 inte strider mot artikeltexten.  
 
I sammanhanget vill Stim också ta tillfället i akt och nämna att publikens omfattning – i 
betydelsen antalet registrerade användare – naturligtvis kan vara av betydelse för 
bedömningen av om tjänsteleverantören uppfyllt sina åtaganden enligt artikel 17.4, utifrån 
den proportionalitetsbedömning som ska göras enligt artikel 17.5. 

Ovanstående talar, i linje med ovan förda resonemang om ”tjänster som… konkurrerar”, med 
styrka för att det måste vara i själva artikeltexten som de relevanta rekvisiten för att bedöma 
huruvida en aktuell plattform utgör en ”Delningstjänst” enligt direktivet återfinns. Skälen 
måste således betraktas som en beskrivning av det övergripande syftet med den aktuella 
artikeln, samt tilläggsinformation till ledning för tolkningen av vilka tjänster som i första hand 
är tänkta att omfattas och hur begreppet “en stor mängd” ska bedömas. En omvänd ordning 
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skulle dessutom kunna leda till en implementering som skiljer sig mellan medlemsstaterna, 
vilket för musikmarknaden - som till sin karaktär är gränsöverskridande - skulle innebära 
ökad rättsosäkerhet för marknadens parter. Slutsatsen blir att det endast är de rekvisit som 
återfinns i artikeltexten som bör införas i svensk lag.  

Artikel 2.6 andra stycket: Undantag eller exemplifiering? 

Stim delar den uppfattning som uttrycks i JUPM och ansluter sig till att det är fråga om just 
en exemplifiering av tjänster som faller utanför definitionen i första stycket. Vi ser därför inget 
behov av att återge dem i den svenska lagtexten, utan referenser till tjänsterna kan med 
fördel göras i förarbetena. 

Det upphovsrättsliga ansvaret – artikel 17.1 

Vilka typer av förfoganden omfattas? 

I JUPM (sid. 10) förs ett resonemang rörande livestreaming, som i korthet går ut på att det 
utifrån direktivets ordalydelse skulle kunna ifrågasättas om livesändningar omfattas av artikel 
17. Stim menar att en sådan tolkning inte skulle vara vare sig rimlig eller korrekt.  

Stim menar att såväl användningen av ”överföring till allmänheten”, ett väletablerat EU-
rättsligt begrepp som bör förstås i vid mening och omfatta all överföring till allmänheten som 
inte är närvarande på den plats varifrån överföringen sker och inte förutsätter någon lagring, 
som det faktum att förfogandet ska leda till inhämtande av tillstånd från ”de rättighetshavare 
som avses i artikel 3.1 och 3.2 i direktiv 2001/29/EG” inte kan tolkas på annat sätt än att 
även livesändningar ska anses omfattas av artikel 17. Användningen av begreppet ”laddats 
upp” kan mot denna bakgrund inte tolkas utifrån en allmänspråklig betydelse innebärande att 
någon form av (mer utsträckt) lagring ska behöva ske för att förfogandet ska träffas av artikel 
17. Dessutom torde den ”rent språkliga” betydelsen i sig kunna ifrågasättas. En 
”uppladdning” skulle mycket väl kunna förstås som själva den dataöverföring som sker från 
en dator hos användaren till en mottagare, d v s med tydligt fokus på uppladdarens aktivitet, 
snarare än vad som händer vid mottagandet. Lagringsmomentet återfinns heller inte – helt 
följdriktigt – i artikel 17.1 eller korresponderande skäl. En annan sak är att de 
Delningstjänster som varit mest centrala vid utformningen av direktivtexten rent praktiskt 
också lagrar även innehåll som ”livesänds” via plattformen under en utsträckt period.  

Ovanstående talar för att avsikten inte kan ha varit att genom användningen av begreppet 
”laddats upp” åstadkomma en lagstiftning som endast träffar tillgängliggörande på begäran. 
Det kan också konstateras att tjänster för livesändningar inte återfinns i den exempelkatalog 
som följer av artikel 2.6 andra stycket. 

Nedan framgår att Stim anser att artikel 17 inte heller tillskapar en ny rättighet, vars närmar 
gränser skulle behöva utrönas, utan måste förstås som ett klargörande att Delningstjänster 
vidtar överföringar och tillgängliggöranden enligt infosocdirektivet. Det här redovisade 
synsättet överensstämmer också såvitt Stim kan bedöma med de väl etablerade 
licensieringsprinciper som tillämpas på marknaden idag. Till detta ska läggas att 



 
2019-11-22 

Sida 8 av 16 
 

rättighetshavare redan i dagsläget upplever ett faktiskt behov av att komma tillrätta med 
livesändningar av oklarerat premiuminnehåll via sociala plattformar. 

Sammanfattningsvis menar Stim att en tolkning av begreppet ”laddats upp” skulle kunna 
tolkas utifrån ett mer allmänspråkligt synsätt skulle strida mot såväl direktivets ordalydelse 
som syfte och att artikel 17 således måste anses omfatta samtliga av de rättigheter som 
tillkommer upphovsmannen enligt infosocdirektivets artikel 3.1.  

Hur förhåller sig direktivets regler till infosoc-direktivet? 

Det kan konstateras att de Delningstjänster som kan komma ifråga för att träffas av artikel 17 
är sådana som bl.a. ger tillgång till, ordnar och marknadsför innehåll som användarna laddat 
upp. Utifrån EU-domstolens hittillsvarande praxis (se t.ex. C-610/15) torde det redan enligt 
gällande rätt vara fråga om aktörer som vidtar en upphovsrättsligt relevant överföring till 
allmänheten. Då tjänsterna ifråga också förutsätts ”ordna” och ”marknadsföra” innehållet, kan 
det inte heller vara fråga om enbart ett tillhandahållande av de fysiska förutsättningarna för 
att möjliggöra eller genomföra en överföring (jfr skäl 27 i infosocdirektivet). Det framgår 
också uttryckligen att direktivet syftar till att klargöra att Delningstjänsterna utför en överföring 
till allmänheten etc. (skäl 63), vilket inte på något sätt motsägs av den korresponderande 
artikeltexten. Som framgått ovan används också det väl etablerade EU-rättsliga begreppet 
”överföring till allmänheten” i såväl artikel 17.1 som i 17.4. Syftet med bestämmelsen kan 
således inte vara att tillskapa en ny rättighet, utan snarare att erbjuda en särskild form av 
ansvarsbegränsning för en viss kategori plattformstjänster. Stim menar mot denna bakgrund 
att det inte kan vara fråga om något annat än ett klargörande av att Delningstjänster som 
omfattas av direktivet utför en överföring till allmänheten eller tillgängliggör 
upphovsrättsskyddade verk för allmänheten.  

Med anledning av de frågor som ställs på sid. 12 i JUPM vill Stim understryka behovet av att 
i lagtext införa ett klargörande att Delningstjänsterna rent faktiskt företar en överföring till 
allmänheten. Det är ju bl.a. just den rättsosäkerhet som påståtts föreligga som motiverat 
artikelns utformning och denna torde gälla även för svenska förhållanden. Dessutom ska 
erinras om att det idag pågår mål i EU-domstolen som berör just frågan om en 
plattformarnas ansvar. Ett mål i EU-domstolen kan dock av naturliga skäl komma att 
avgränsas till det specifika fall och de specifika omständigheter som föreligger i målet, vilket 
innebär att rättsläget inte nödvändigtvis kommer att bli mer klart. Det är dessutom oklart när i 
tiden domstolen kommer att avkunna sina domar, men utan en tydlig lagreglering finns risk 
för att rättsläget kan komma att framstå som oklart även av detta skäl. Det vore därför 
olyckligt om genomförandet görs utan att det klargörande av rättsläget som eftersträvats i 
direktivet uppnås. 

Det finns också all anledning att i lagen reglera det som kommer till uttryck i artikel 1.2 om att 
bestämmelserna inte påverkar tillämpligheten av befintliga bestämmelser beträffande andra 
tjänsteleverantörer än de som omfattas av direktivet. Under direktivförhandlingarna förekom 
inte sällan utspel som antydde att vissa aktörer uppfattade det som att direktivet skulle 
utgöra den enda upphovsrättsliga regleringen av plattformar för användaruppladdat innehåll, 
d v s - såvitt kan förstås - att total upphovsrättslig ansvarsfrihet skulle följa av att en viss 
aktör inte träffades av artikel 17. Det finns därför såväl pedagogiska som rättssäkerhetsskäl 
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för att i lagen ta in en tydlig påminnelse om att övriga upphovsrättsliga bestämmelser gäller 
för de tjänsteleverantörer som inte omfattas av den nya lagstiftningen. 

Bör ”skyldigheten” att ingå licensavtal lagregleras? 

Stim delar den tolkning av direktivet som framgår av JUPM. Formuleringen i artikel 17.1 ska 
således ses som en påminnelse att relevant användning av skyddade prestationer kräver 
licens, än en absolut skyldighet att ingå licensavtal. De skyldigheter som åvilar 
Delningstjänsterna beträffande ingående av licensavtal framgår istället av artikel 17.4. 

Licensavtalens omfattning – artikel 17.2 

Hur bör den närmare regleringen se ut? 

Frågan om huruvida det är fråga om två separata upphovsrättsliga förfoganden eller ett 
förfogande med två ansvariga aktörer är en komplex fråga som Stim ber att få återkomma till 
för det fall departementet skulle finna anledning att behandla denna mer i detalj. Stim noterar 
dock att departementets utgångspunkt är att inget entydigt svar ges i direktivet, och vill i 
sammanhanget tillägga att den för marknaden mest centrala praktiska konsekvensen av 
frågeställningen är konstaterandet att såväl uppladdaren som Delningstjänsten behöver 
klarera rättigheterna för den eller de överföringar till allmänheten som sker i samband med 
att verk görs tillgängligt via en Delningstjänst. Detta förhållande torde i vart fall vara helt 
klargjort genom direktivet, låt vara att vissa användare får tillgång till en särskilt föreskriven 
klareringsordning genom artikel 17.2. 

Stim vill emellertid kommentera det som skrivs på JUPM sid. 14 om att det skulle saknas 
intresse av att ingå avtal för användarna respektive Delningstjänsterna om inte samtliga 
upphovsrättsligt relevanta åtgärder i kedjan från användaren/uppladdaren till 
slutkonsumenten omfattades. I sammanhanget kan det vara relevant att nämna att det 
förkommer att ett upphovsrättsligt licensavtal endast avser en parts upphovsrättsligt 
relevanta åtgärd, eller – i förekommande fall – en parts del av en upphovsrättsligt relevant 
åtgärd. Detta kan bero på en sådan omständighet som att den ena parten har begränsat 
intresse av att ta kostanden för förfogandet i sin helhet, eller att parterna inte vill avslöja 
känslig information som kan komma att behöva föras fram inom ramen för en 
avtalsförhandling. Detta är sannolikt också skälet till att bestämmelsen i artikel 17.2 endast 
tar sikte på den överföring eller det tillgängliggörande för allmänheten som görs av en 
användare som agerar i icke-kommersiellt syfte eller när dennes verksamhet inte genererar 
betydande intäkter. Stim delar emellertid slutsatsen att detta är en fråga som i praktiken 
löses i avtal mellan de inblandade aktörerna.  

När det gäller vilken typ av reglering som bör användas för att genomföra artikel 17.2 vill 
Stim lyfta fram den gränsöverskridande karaktär som gäller för många av förfogandena som 
relaterar till Delningstjänster. Det är alltså viktig att den valda lösningen får ett så stort 
genomslag som möjligt i en gränsöverskridande miljö. Detta leder i sin tur till att den valda 
lösningen i möjligaste mån bör överensstämma med motsvarande lösningar i andra 
medlemsstater. Från denna utgångspunkt bedömer Stim att det finns betydande svårigheter 
med såväl en avtalslicensliknande lösning som med en lösning baserad på undantag. Med 
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detta sagt – och utan närmare kännedom om hur andra medlemsstater avser att 
implementera bestämmelsen – skulle Stim därför i nuläget förespråka en avtalsbestämmelse 
där ett avtal som ingås mellan en Delningstjänst och en rättsinnehavare ska omfatta och 
reglera också frågan om användarnas utnyttjanden enligt artikel 3 i infosocdirektivet. Stims 
bedömning är att en sådan tvingande avtalsregel har klart bäst förutsättningar att få 
genomslag på den digitala inre marknaden, men också att den kan vara lättast att tillämpa i 
förhållande till användare som befinner sig utanför EU.   

Bör det som sägs i skälen om situationer där användarna inhämtat tillstånd för sitt förfogande 
regleras? 

Stim ansluter till slutsatsen att det inte går att utgå från att ett tillstånd som en användare 
erhållit per automatik täcker också Delningstjänstens agerande. Såvitt vi kan förstå, är det 
inte ovanligt att användare missförstår omfattningen av ett tillstånd på sätt som beskrivs. Det 
finns därför anledning att av pedagogiska skäl ta med en påminnelse om det faktum att det 
inte går att presumera att användarna skaffat alla relevanta rättigheter till förmån för 
Delningstjänsterna. Givet att det rör sig om en påminnelse, snarare än en förändring av 
gällande rätt, bör en sådan reglering inte heller vara problematisk utifrån formella regler. 

Förhållandet till e-handelsdirektivets ansvarsfrihetsregler – artikel 17.3 

Hur bör direktivets ”undantag” från ansvarsfrihetsreglerna genomföras? 

Stim delar bedömningen att det i dagsläget får betraktas som oklart om ansvarsfrihetsregeln i 
artikel 14 i e-handelsdirektivet omfattar också plattformar som intar en mer aktiv roll i 
förhållande till det innehåll som laddas upp på plattformen av dess användare. I övrigt har 
Stim i dagsläget inte några synpunkter med anledning av frågeställningarna.   

En ny ansvarsfrihetsreglering – artikel 17.4–17.8 

Allmänna utgångspunkter 

Stim kan konstatera att de närmare förutsättningarna för hur bestämmelserna i artiklarna 
17.4 – 17.8 kan komma att tillämpas i stor utsträckning kan komma att bli beroende av de 
riktlinjer som Kommissionen ska utfärda enligt artikel 17.10. Arbetet har ännu inte nått en 
sådan nivå av konkretion som gör det möjligt att bedöma det slutliga resultatet. Stim följer 
noga Kommissionens arbete och ber därför att få återkomma om den närmare utformningen 
av bestämmelserna. Vi noterar också att det är departementets avsikt att återkomma till 
referensgruppen med fördjupade frågeställningar. Vi vill emellertid redan i detta skede 
redogöra för ett antal preliminära synpunkter som bör beaktas i det fortsatta arbetet.  

Stim vill av ovan angivna skäl ansluta sig till hållningen att ytterligare ledning för att bedöma 
vilka åtgärder en Delningstjänst ska vara skyldig att vidta för att uppnå ansvarsfrihet bör 
hämtas i de riktlinjer som Kommissionen ska utfärda enligt artikel 17.10. Även om det i 
skrivande stund saknas kännedom om hur dessa riktlinjer kommer att utformas, får ändå 
förutsättas att Kommissionens fokus är unionens digitala inre marknad i stort. Inom 
musiksektorn är tjänsterna i regel internationella och gränsöverskridande, vilket gör att det är 
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av stor vikt att reglerna blir enhetliga och möjliga att tillämpa på hela den digitala inre 
marknaden. Dessutom finns inom musiksektorn förhållandevis lång erfarenhet av licensiering 
till Delningstjänster. Det finns därför goda möjligheter att utifrån dessa erfarenheter nå fram 
till tämligen specifika riktlinjer, som kan gälla för hela den digital inre marknaden. Det kan 
emellertid finnas andra – potentiella – marknader där alltför övergripande riktlinjer kan 
komma att passa mindre bra. För vidare resonemang i denna del, se nedan under avsnittet 
som behandlar artikel 17.10.  

Särskilt om ”skyldigheten” att erhålla tillstånd 

Det övergripande syftet med artikel 17 är att främja utvecklingen av licensmarknaden mellan 
rättsinnehavare och Delningstjänster genom att licensavtal som ger rättsinnehavaren lämplig 
ersättning för användningen av deras verk. Stim ansluter sig till den tolkning som görs i 
JUPM sid. 23, d.v.s. att Delningstjänster för att åtnjuta den ansvarsfrihet som erbjuds genom 
artikel 17 har en skyldighet att ingå de avtal som erbjuds och som rimligen kan förväntas av 
dem med hänsyn till det innehåll som tillgängliggörs.  

Stim kan därför inte se att direktivet skulle innebära att en Delningstjänst behöver acceptera 
oskäliga erbjudanden om licens. En sådan tolkning skulle bl.a. strida mot den proportionalitet 
som ska gälla vid tillämpning av artikel 17.4. Däremot torde det stå helt klart att 
Delningstjänsten har en skyldighet att aktivt vända sig till i vart fall relevanta kollektiva 
rättighetsorganisationer – i den utsträckning sådana finns etablerade på den aktuella 
marknaden – för att erhålla ett tillstånd för det aktuella materialet. I sammanhanget bör 
uppmärksammas att sådana organisationer också är underkastade särskild reglering som 
garanterar att licensvillkoren inte är oskäliga (jfr artikel 16 i direktiv 2014/26/EU (CRM-
direktivet)).  

Särskilt om skyldigheten att hindra tillgång till sådant material som anmälts av 
rättsinnehavare 

Som framgått ovan, har Stims fokus under hela lagstiftningsprocessen varit att åstadkomma 
bästa möjliga förutsättningar för en sund licensmarkand relaterad till Delningstjänster. Stims 
uppdrag är att se till att de rättigheter som Stim företräder används i så stor utsträckning som 
möjligt, så länge som rättsinnehavarna får skälig ersättning för detta. Detta är också det 
övergripande syftet med såväl DSM-direktivet som infosocdirektivet. En sund upphovsrättslig 
marknad kan emellertid också sägas förutsätta att den ensamrätt som tillkommer 
upphovspersoner och andra rättighetshavare kan göras gällande i praktiken. Enkelt uttryckt 
är rättighetshavarens möjlighet att i praktiken säga nej till ett nyttjande en förutsättning för att 
den upphovsrättsliga ensamrätten ska kunna exploateras fullt ut. Stim vill därför kort 
kommentera även denna del av artikel 17. 

Ovan har redogjorts för vår syn på riskerna med att föra in ett rekvisit som skulle innebära att 
artikel 17 endast skulle kunna tillämpas på plattformar som överför en stor mängd oklarerat 
material. Stim menar att en ordning är att föredra, som innebär att fler aktörer ska träffas av 
artikel 17, men att de aktörer som endast undantagsvis överför oklarerat material inte ska 
behöva vidta speciellt omfattande åtgärder för att kunna anses ha ”gjort vad de kunnat” enligt 
artikel 17.4. På sid. 25 i JUPM anges också att en Delningstjänst som ingått ett 
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avtalslicensavtal och därmed klarerat i princip alla verk av en viss typ, inte därutöver skulle 
behöva tillhandahålla en särskild ordning för att motverka ”en synnerligen liten andel 
potentiella intrång avseende den aktuella verkstypen”. Stim håller med om grundantagandet 
att en plattform som i princip enbart överför klarerade verk som utgångspunkt saknar behov 
av att härutöver genomföra kostsamma åtgärder för att förhindra tillgång till verken ifråga. 
Vad gäller just avtalslicensavtal ger också erfarenheterna från instrumentets 60-åriga historia 
vid handen att förekomsten av enskilda förbud (”opt-out”) är mycket begränsad. Däremot 
finns enligt Stim anledning att lyfta frågan om behovet av att Delningstjänsten ifråga i vart fall 
har en beredskap för att i praktiken kunna uppfylla sina skyldigheter att förhindra tillgång till 
otillåtet upphovsrättsskyddat material. Avtalslicenssystemet – som det kommer att se ut efter 
genomförandet av artikel 12 i direktivet - bygger på möjligheterna för den enskilde 
rättsinnehavaren att ”när som helst enkelt och faktiskt undanta sina verk eller andra alster 
från det licensieringssystem” som inrättas enligt artikeln. Även vid traditionell licensiering kan 
situationer uppkomma som gör att en rättsinnehavare har ett behov av att Delningstjänsten 
”agerar snabbt” för att omöjliggöra åtkomst till ett verk, t.ex. om det skulle finns brister i 
förvärvskedjan fram till upplåtaren av rättigheterna. Utifrån denna bakgrund kan det finnas 
anledning att i det fortsatta arbetet med att fylla kriterierna i artikel 17.4 med närmare innehåll 
också beakta möjligheterna för Delningstjänsten att rent faktiskt kunna uppfylla sina 
åtaganden om en sådan situation skulle uppstå. Att en sådan ordning – mot bakgrund av den 
proportionalitetsbedömning som ska göras enligt artikel 17.5 – skulle innebära väsentliga 
lättnader i förhållande till vad som annars skulle krävas är emellertid självklart och fullt rimligt.  

Stim saknar av skäl som angivits ovan erfarenhet av begäran om begränsningar av åtkomst 
till material. Stim kan dock rent generellt instämma i att det är viktigt att säkerställa att 
material inte plockas bort felaktigt. Det kan emellertid konstateras att direktivet också syftar 
till att förbättra rättsinnehavarnas möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt kunna få bort 
oklarerat material från Delningstjänsterna. För att uppnå båda dessa syften torde det vara 
centralt att systemen utformas på ett sätt som säkerställer en så god precision som möjligt. 
Detta kräver i sin tur att Delningstjänsterna är transparenta rörande hur deras respektive 
system fungerar och vilken utveckling som planeras, inte minst för att rättsinnehavarna ska 
få en möjlighet att enkelt kunna leverera in rätt typ av information om verken ifråga. Såvitt 
kan förstås är bestämmelserna som reglerar skyldigheten att hindra tillgång till sådant 
material som anmälts av rättighetshavare också det område där det finns störst behov av 
konkretiseringar och riktlinjer. Det är därför viktigt att åstadkomma ökad transparens vad 
gäller information från de olika Delningstjänsterna till rättsinnehavarna om hur deras metoder 
fungerar med avseende på artikel 17.4. Att så ska vara fallet följer också av artikel 17.8.  

Stim kan också konstatera att de olika bestämmelserna i artikel 17 i hög grad kan sägas vara 
beroende av varandra. T.ex. torde även förekomsten – och utformningen – av den s.k. 
klagomåls- och avhjälpningsmekanismen som Delningstjänsterna ska tillhandahålla enligt 
artikel 17.9 och genomförandet av reglerna om undantag och inskränkningar i artikel 17.7 
vara högst relevanta för hur bestämmelserna kan komma att få genomslag i praktiken.  

Vissa undantag och inskränkningar 

Inledningsvis kan Stim konstatera att de relevanta inskränkningarna till sin natur är svåra att i 
lagtext och på förhand avgränsa på ett tydligt sätt. Detta kan bl.a. sägas vara ett utflöde av 
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att det ansetts viktigt att inskränkningarna har en viss flexibilitet och därmed kan följa 
samhällsutvecklingen (jfr t.ex. citatundantaget i 22 § URL, där citat är tillåtna under 
förutsättning bl.a. att de är i enlighet med ”god sed”). Vad gäller de nu aktuella begreppen 
hänvisas dessutom endast till ”befintliga undantag och inskränkningar”, vilket innebär att 
någon ytterligare ledning inte ges rörande det materiella innehållet. Klart är emellertid att de 
begrepp som används inte avser att införa några nya eller förändrade inskränkningar, utan 
måste anses identiska med motsvarande begrepp såsom de kommer till uttryck i 
infosocdirektivet.  

Stim noterar också att det bland de undantag eller inskränkningar som nu genom direktivet 
görs obligatoriska inom de ramar som direktivets ställer upp, återfinns såväl inskränkningar 
som har en uttrycklig motsvarighet i den svenska upphovsrättslagen, som sådana där 
användningen ifråga betraktats som tillåten, trots att någon sådan uttrycklig regel inte 
återfinns i den svenska lagtexten. Dessutom används begrepp som inte förekommer vare sig 
i den svenska lagtexten eller i förarbetena.  

Det senare gäller det för svensk upphovsrätt främmande uttrycket ”pastisch” som visserligen 
förekommer i infosocdirektivet, men som såvitt känt inte behandlats närmare i svenska 
förarbeten. En tolkning i enlighet med den som gjorts av Patent- och 
marknadsöverdomstolen i PMT 1473-18 (”Järnrörsfilmen”) leder snarast till slutsatsen att 
begreppet för svenskt vidkommande får anses omfattas av begreppen ”parodi och travesti”, 
vilket också överensstämmer med vad som skrivs på sid. 27 i JUPM. På motsvarande sätt 
har ”recensioner” och ”kritik” ansetts omfattas av det svenska citatbegreppet, vilket också 
stämmer överens med infosocdirektivets artikel 5.3 d), där begreppen ifråga endast anges 
som exempel på användningsområden i vilka citat kan förekomma. Mot bakgrund av att det 
rör sig om ett EU-rättsligt begrepp som inte närmare definierats av EU-domstolen, blir Stims 
slutsats att det vore olämpligt att inom ramen för nu aktuell implementering föreslå en 
lagstiftning som går utöver vad som är nödvändigt för att genomföra direktivet. 

Vad gäller begreppet ”parodi” finns emellertid ett avgörande från EU-domstolen, som innebär 
att parodibegreppet definierats på ett sätt som inte är möjligt att förena med 
parodiundantaget i svensk upphovsrätt (jfr C-201/13 (Deckmyn) och PMÖD i ovan nämnda 
avgörande). Det finns därför anledning att inom ramen för nuvarande lagstiftningsprocess 
införa en uttrycklig reglering av just parodiundantaget, som – i tillämpliga delar - är anpassad 
till gällande EU-rätt. Det ska dock erinras om att EU-domstolens uttalanden endast avser 
parodibegreppet som sådant, varför införandet av en ny uttrycklig bestämmelse skulle kräva 
ytterligare överväganden. För det fall regeringen skulle välja detta alternativ, ber Stim därför 
att få återkomma med ytterligare synpunkter. 

Förbudet mot allmän övervakningsskyldighet 

Stim ansluter till bedömningen att bestämmelsen i 17.8 första stycket ska ses som en 
påminnelse om förbudet mot allmän övervakning. I sammanhanget vill Stim understryka att 
de mekanismer som följer av direktivet endast tar sikte på situationen där rättsinnehavarna 
försett Delningstjänsterna med ”relevant och nödvändig information” respektive ”en 
välgrundad underrättelse” rörande aktuella verk (jfr 17.4 punkterna b och c). I den 
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utsträckning parterna agerar inom ramen för de krav som uppställs i artikel 17 blir det alltså 
inte fråga om någon ”allmän övervakning”. 

Omfattningen av information som ska lämnas 

Stims kan ansluta sig till slutsatsen att direktivet bör tolkas så att reglerna om 
rapporteringsskyldighet i 9 kap. 5 § i Lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (KFUL) ska 
gälla i förhållande till kollektiva förvaltningsorganisationer och att dessa bestämmelser alltså 
inte påverkas av direktivet. Stim vill emellertid peka på att regleringen i KFUL möjligtvis inte 
fullt ut kan sägas motsvara den nu aktuella regeln i artikel 17.8. Detta gäller naturligtvis för 
de delar som tar sikte på de metoder Delningstjänsterna använder för att ta bort och 
omöjliggöra åtkomst etc., d v s punkterna b och c. Men möjligtvis också frågan om vilken 
information om användningen av verken som Delningstjänsten ska förse rättsinnehavarna 
med. Intressanta skillnader mellan bestämmelserna framträder redan i artikeltexten. 
Exempelvis finns det i KFUL en begränsning till utlämnande av ”den information om 
användningen som är tillgänglig för användare”, som inte motsvaras av bestämmelsen i 
artikel 17.8. En möjlig tolkning – i synnerhet mot bakgrund av den strävan mot ökad 
transparens hos användare som tydligt framgår av andra delar av direktivet - skulle vara att 
artikel 17.8 syftar till att ålägga Delningstjänsterna ett ansvar för att se till att information om 
användningen faktiskt tas fram. Med detta synsätt skulle regeln i artikel 17.8 kunna sägas 
komplettera reglerna i KFUL. Det synes heller inte finnas något praktiskt hinder för att de 
båda regelverken skulle kunna tillämpas parallellt.    

Stim menar att det finns goda skäl att ytterligare utveckla vilken typ av information som ska 
lämnas enligt artikel 17.8. Den skillnad i förhandlingsstyrka som i normalfallet föreligger 
mellan rättsinnehavare och Delningstjänster föranleder ett behov av att utveckla vilken typ av 
information som ska lämnas. Stim förutsätter att även denna fråga kommer att behandlas 
inom ramen för Kommissionens dialoger med de olika aktörerna, varför vi ber att få 
återkomma med kompletterande synpunkter även i denna del.  

Hur förhåller sig artikel 17 till avtalsfriheten? 

I JUPM framhålls att det på sid. 29 ”framstår som mycket tveksamt om full avtalsfrihet i dessa 
avseende skulle kunna anses förenligt med direktivets syften”. Stim skulle vilja gå ännu 
längre och hävda att en ordning där full avtalsfrihet skulle få råda skulle stå i direkt strid med 
direktivets syfte. Detta i synnerhet då just användarnas möjlighet att förlita sig på vissa 
inskränkningar och undantag utgjorde en mycket central del av direktivförhandlingarna. Att 
så inte ska vara fallet framgår enligt Stims uppfattning också av bestämmelsernas 
ordalydelse, där de relevanta skrivningarna behandlas i JUPM (sid. 29). En motsatt tolkning 
skulle t.ex. kunna innebära att Delningstjänsten i sina användarvillkor skulle upplysa 
användaren om dennes rätt att använda verk inom ramen för en inskränkning, för att direkt 
härefter ange att ingen sådan användning är tillåten. 

Enligt vår uppfattning kan heller inte avsaknaden av en uttrycklig bestämmelse som specifikt 
behandlar avtalsfrihetsfrågan tas till intäkt för att lagstiftaren skulle tillåta en Delningstjänst att 
avtala bort de rättigheter som användarna ska garanteras enligt artikel 17. Det finns i EU:s 
rättsakter tidigare exempel på att EU-lagstiftaren infört regler som är tvingande/indispositiva i 
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förhållande till avtal mellan berörda parter, utan att särskilda avtalstolkningsregler ansetts 
nödvändiga. T.ex. återfinns i CRM-direktivet indispositiva regler om såväl avtalsinnehållet i 
avtal mellan kollektiva förvaltningsorganisationer och användare, som regler om exempelvis 
vilken information de anslutna rättighetshavarna har rätt att få, utan några uttryckliga och 
separata regler om avsteg från avtalsfriheten.     

Enligt Stims uppfattning torde det alltså vara i strid med såväl direktivets ordalydelse som 
dess syfte om en Delningstjänst genom sina användarvillkor skulle kunna beröva 
användarna de rättigheter som artikel 17 avser att garantera. Den fråga som kan behöva 
ställas är snarare hur långt de indispositiva delarna av artikel 17 kan anses sträcka sig. Om 
en Delningstjänst t.ex. enbart vill erbjuda en viss verkskategori – d v s begränsa plattformens 
innehåll på ett mer generellt plan - bör detta, såvitt Stim kan bedöma, inte förhindras av 
direktivet. Så bör heller inte vara fallet om det är fråga om begränsning av innehåll utifrån en 
avtalsbestämmelse som inte baseras på just de upphovsrättsliga 
inskränkningsbestämmelserna. 

Tvistlösning – artikel 17.9 

När det gäller möjligheterna för Delningstjänsterna att i sina användarvillkor avtala om andra 
förutsättningar än de som anges i artikel 17.9 ser Stim inte att detta skulle kunna vara 
förenligt med direktivet. I övrigt får Stim hänvisa till vad som anförts ovan under rubriken ”Hur 
förhåller sig artikel 17 till avtalsfriheten”. 

I JUPM ställs också frågan om kravet på att rättsinnehavaren ska ”motivera sin begäran” om 
att material ska tas bort motsvarar kravet på ”välgrundad underrättelse” i artikel 17.4. Då 
Stim inte behandlar de kriterier som uppställs i artikel 17.4 inom ramen för denna skrivelse, 
är det i dagsläget inte möjligt att fullt ut besvara frågan. Preliminärt menar dock Stim att 
svaret torde bero på i vilka fall tvistlösningsbestämmelserna i artikel 17.9 ska tillämpas. 
Bestämmelsen är i viss mån svårbegriplig. Enligt Stim kan den valda ordningen bara förstås 
utifrån utgångspunkten att bestämmelserna i artikel 17.9 är avsedda att tillämpas endast i de 
fall åtkomst har förhindrats till innehåll, men där användaren menar att åtgärden är felaktig 
och begär att materialet ska göras tillgängligt igen. I ett sådant fall bör rättsinnehavarens 
tillfrågas om hur denne ställer sig till begäran och därigenom klargöra om denne fortsatt 
begär att åtkomst till verket ska omöjliggöras eller att verket ska avlägsnas. I samband 
härmed kan det vara rimligt att rättsinnehavaren lämnar någon form av motivering till varför 
denne inte anser att användarens tolkning är korrekt. Det skulle i så fall vara fråga om en 
annan – mer omfattande – information än den ”välgrundade underrättelse” som ska lämnas 
enligt artikel 17.4. Artikel 17 syftar emellertid bl.a. till att förenkla den – såvitt kan förstås - 
ofta mycket resurskrävande processen att få bort intrångsmaterial från en Delningstjänst. Det 
är också typiskt sett den som hävdar att användning får ske med stöd av en inskränkning 
som har att visa att så är fallet. Det är mot denna bakgrund viktigt att bestämmelsen inte 
tolkas på ett sätt som innebär att rättsinnehavaren istället åläggs en orimlig bevisbörda för att 
någon inskränkning inte ska anses vara tillämplig i det enskilda fallet. 

Stim kan inte se att det som skrivs i artikel 17.9 om legitim användning tillför någonting 
materiellt utöver vad som följer av artikel 17.7. Motsvarande slutsats gäller skrivningarna om 
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personuppgifter och identifiering av enskilda användare, som följaktligen måste ses som en 
påminnelse om direktivets innebörd.  

EU-kommissionens riktlinjer – artikel 17.10 

Som framgått ovan verkar Stim på en marknad som typiskt sett är gränsöverskridande och 
där det finns förhållandevis lång erfarenhet av att licensiera musik även till Delningstjänster. 
Det finns dessutom särskilda EU-rättsliga regelverk som tillkommit just för att skapa en 
effektiv licensmarknad för kollektiva förvaltningsorganisationer på musikområdet. Det är 
därför centralt att EU-kommissionens riktlinjer utformas för att i praktiken kunna fungera på – 
och därmed bidra till en fortsatt positiv utveckling av – den digitala inre marknaden för musik. 

Som också framgått utgår Stim från att den nationella lagstiftaren som utgångspunkt har att 
förhålla sig till i huvudsak artikeltexterna, för att på så vis kunna bidra till en så enhetlig 
lagstiftning som möjligt på EU:s digitala inre marknad. När det gäller just det frågor som är 
föremål för dialoger enligt artikel 17.10 finns emellertid en särskild ordning för att utfärda 
riktlinjer för tillämpningen av delar av artikeln. I dagsläget känner vi inte till hur den närmare 
utformningen av riktlinjerna kommer att se ut. Stim kan bl.a. av denna anledning inte fullt ut 
överblicka hur det valda sättet att reglera frågorna ska förstås utifrån EU-rättens traditionella 
normhierarki, men utgår från att den valda ordningen i vart fall torde ge ett ökat utrymme för 
utfyllande resonemang utöver artiklarnas rena ordalydelse.    

Även om det naturligtvis är av stor vikt för marknadens aktörer att reglerna blir enhetliga och 
lätta att tillämpa, kan det finnas marknader – befintliga eller potentiella – där 
förutsättningarna skiljer sig markant från de globala tjänster som varit i fokus vid 
förhandlingarna av artikel 17, t.ex. med avseende på potentiell publik, de enskilda verkens 
respektive marknadsvärde eller förekomsten av lämpliga tekniska verktyg för att underlätta 
samarbetet mellan Delningstjänster och rättighetshavare. Som exempel kan nämnas att en 
tjänst som skulle fokusera på textbaserade verk på svenska har en potentiell publik om 
maximalt ca 10 miljoner. Det kan också vara så att det finns nationell lagstiftning som gör 
licensiering mer eller mindre komplicerad, t.ex. förekomsten av nationella 
avtalslicensordningar. Stim vill därför understryka behovet av att riktlinjerna utformas så 
specifikt som möjligt, utifrån de speciella förutsättningar som gäller för en viss verkskategori 
etc. Sammanfattningsvis vill Stim därför uppmärksamma den svenska lagstiftaren på att 
dessa olikheter kan komma att kräva i någon mån skilda lösningar för skilda marknader och 
uppmana Sverige att inte förespråka en alltför standardiserad lösning som t.ex. syftar till att 
omfatta samtliga de marknader som kan komma att beröras av artikel 17. Stim välkomnar 
därför departementets inställning att mycket noga överväga gränserna och förutsättningarna 
för ansvarsfrihet och ser fram emot fortsatt dialog i dessa för tillämpningen av artikel 17 helt 
centrala frågor.  

Stockholm, dag som ovan 

 

Thorbjörn Öström, e u 
Senior Legal Counsel 


