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Direktiv, upphovsrättsdirektivet
Harmonisering
Lagstiftningsprocessen i Sverige
Hur långt har vi kommit?
Direktivets innehåll
Schrems II domen
Break out rooms

Hur direktiv fungerar
- EU-direktiv ska implementeras i medlemsländernas lag, alltså omvandlas till
nationell lagstiftning.
- Direktiv ska implementeras på ett sådant sätt i den nationella lagen att man når de
mål som är tanken bakom direktiven, men hur man når de målen kan vara upp till
medlemsstaterna i olika hög grad.
- Misslyckas man, och implementerar ett direktiv för dåligt, kan man dock bli föremål
för sanktionsavgifter från EU. Samma sak om man implementerar direktiv för sent.

Det omtalade upphovsrättsdirektivet
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den
17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den
digitala inre marknaden (…)
= DSM-direktivet (digital single market).

Om harmoniseringsgrad och hur stora friheter man
har att utforma nationell lag
Olika nationella lagar kan leda till problem med den fria rörligheten.
Lösning? Harmonisering!
CC0

Upphovsrätten = delvis harmoniserad.
Exempel: närstående rättighet till fotografisk bild = inte harmoniserat.
I DSM-direktivet: möjlighet att införa avtalslicenser. Inskränkningarna för text- och
datautvinning måste införas.
Det gäller att ha koll på detta för lagstiftaren!

Lagstiftningsprocessen i Sverige
• Ofta börjar man med en statlig utredning, som tar fram en SOU.
Men för DSM-direktivet kommer man istället att ta fram en
departementspromemoria.
• SOU:n eller promemorian skickas på remiss till lämpliga berörda
organisationer, myndigheter och andra.
• Inkomna synpunkter bearbetas.
• Ett förslag till ny lag (eller ändring i lag) lämnas sedan till lagrådet
för granskning.
• Lagrådets synpunkter bearbetas.
• En proposition tas fram och överlämnas till riksdagen.
• Ett eller flera av riksdagens utskott får lämna synpunkter på
förslaget.
• Riksdagen röstar om förslaget.

Riksdagsbeslut från 1809, PD.
Källa: Kungliga biblioteket.

Läget just nu
Justitiedepartementet väntar på
vägledning från EU
artikel 17.
Direktivet ska vara implementerat
senast den 7 juni 2021.

Hur går det för de andra EU-länderna?

https://www.notion.so/DSM-DirectiveImplementation-Tracker361cfae48e814440b353b32692bba879

Källa: Vänersborgs museum Upphovsman: E. B-n
Licens: Licens:

Vad innehåller då DSM-direktivet?
Artikel 1 – syfte och tillämpningsområde

Artikel 2 – definitioner
Artikel 3-4 – text- och datautvinning
Artikel 5 – användning av verk i digital och gränsöverskridande
undervisningsverksamhet

Artikel 6 – rätt att framställa kopior för bevarande av kulturarvet
Artikel 7 – avtal som strider mot 3, 5, 6 ska vara utan verkan

Artikel 8 – kulturarvsinstitutioners användning av utgångna verk
Artikel 9 – …gäller i alla medlemsstater
Artikel 10 – informationsåtgärder kring utgångna verk
Artikel 11 –…dialog mellan berörda parter
Artikel 12 – kollektiv licensiering med utsträckt verkan (avtalslicenser)
Artikel 13 – förhandlingsmekanism för video-on-demand

forts. överblick
Artikel 14 – digitalisering av bildkonstverk som är fria att
använda (public domain)
Artikel 15 – skydd av presspublikationer vid onlineanvändning
Artikel 16 – krav på rimlig kompensation
Artikel 17 – skyddat innehåll som används av onlineleverantörer av
delningstjänster för innehåll
Artikel 18 – principen om lämplig och proportionell ersättning

Artikel 19 – transparenskrav
Artikel 20 – avtalsanpassningsmekanism
Artikel 21 – alternativt tvistlösningsförfarande
Artikel 22 – rätt till återkallande
Artikel 23 – avtalsbestämmelser som hindrar art. 19, 20 och 21 ska vara utan
verkan. Bestämmelserna i art. 18-22 ska inte tillämpas på
upphovsmän till datorprogram
Artikel 24-32 – olika juridiska teknikaliteter

Definitioner
Artikel 3
3. kulturarvsinstitution: ett bibliotek eller museum
som är tillgängligt för allmänheten, ett arkiv eller en
film- eller ljudarvsinstitution.
Skäl 13
Kulturarvsinstitutioner bör anses omfatta såväl
offentliga bibliotek och museer, oavsett vilken typ av
verk eller andra alster som de innehar i sina
permanenta samlingar, som arkiv och institutioner för
film- eller ljudarvet. De bör även anses inbegripa
bland annat nationalbibliotek och nationalarkiv, samt,
när det gäller deras arkiv och offentligt tillgängliga
bibliotek, utbildningsanstalter,
forskningsorganisationer och allmännyttiga
sändarföretag.

Text- och datautvinning
Artikel 3 text och datautvinning för forskningsändamål och kulturarvsinstitutioner.

Artikel 4 text och datautvinning i övrigt.

Kopiering för bevarandeändamål
Artikel 6
Är precis vad det låter som. Man får
göra kopior för att bevara material.
”…kulturarvsinstitutioner framställer
kopior av verk eller andra alster som
finns permanent i deras samlingar”

Källa: Tekniska Museet Upphovsman: Häll, Peter
Licens:

Kulturarvsinstitutioners användning av utgångna
verk
Artikel 8
Out of commerce-works.

EUIPO:s databas.

PD Källa: Kungliga biblioteket

Digitalisering av bildkonstverk som är fria
Artikel 14
Alltså: alster av bildkonst som är public domain – ingen ny rättighet för fotografisk bild
när man digitaliserar.
Men vad är ”alster av bildkonst”?
Hur blir det med handskrifter?

Teckning av Moheda kyrka av Per
Gustaf Vistrand.
Källa: Kulturmiljöbild.

Skälig ersättning och transparens (art. 18-23)
Handlar mycket om att stärka
upphovspersoner i situationer där de
låter andra exploatera deras verk.
De här reglerna är friare att utforma
efter eget tycke för medlemsstaterna än
de vi tittat på tidigare.

Källa: Vänersborgs museum Upphovsman: Jacob, Edward
Licens:

Ersättning
Artikel 18 Principen om lämplig och proportionell ersättning.
Artikel 20 Avtalsanpassningsmekanism
Artikel 21 Alternativt tvistlösningsförfarande
Artikel 22 Rätt till återkallande

Artikel 19 transparenskrav
1. Medlemsstaterna ska säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer
regelbundet, minst en gång per år, och med hänsyn till de särskilda förhållandena i
varje sektor får aktuell, relevant och uttömmande information om utnyttjandet av deras
verk och framföranden från de parter till vilka de har licensierat eller överlåtit sina
rättigheter eller från dem till vilka rätten har övergått (osv).
3. Den skyldighet som anges i punkt 1 ska vara proportionell och effektiv för att
säkerställa en hög transparensnivå i varje sektor. Medlemsstaterna får i vederbörligen
motiverade fall där den administrativa börda som det transparenskrav som anges i
punkt 1 ger upphov till skulle bli oproportionell mot bakgrund av de intäkter som
utnyttjandet av verket eller framförandet genererar föreskriva att kravet begränsas till
de typer av information och den informationsnivå som rimligen kan förväntas i sådana
fall.

Ur beaktandesatserna
Skäl 74: Upphovsmän och utövande konstnärer behöver information för att kunna
bedöma det ekonomiska värdet av deras rättigheter som harmoniserats enligt
unionsrätten. Detta är särskilt fallet när sådana fysiska personer beviljar en licens eller
överlåter rättigheter mot ersättning. Det behovet uppstår inte när utnyttjandet har
upphört eller när upphovsmannen eller den utövande konstnären har beviljat en
licens till allmänheten utan ersättning.

Artikel 17 och 15
Mycket omdiskuterade, omförhandlade och i slutändan därför mycket omfattande
artiklar.
Artikel 15 – användning av presspublikationer (av dess belackare kallat ”länkskatten”,
åtminstone i dess tidigare utformning).

Artikel 17 - Skyddat innehåll som används av onlineleverantörer av delningstjänster
för innehåll (av vissa befarat att ge upphov till upphovsrättsfilter på sociala medier).

Artikel 17 Skyddat innehåll som används av onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll
1. Medlemsstaterna ska föreskriva att en onlineleverantör av delningstjänster för innehåll vid tillämpningen av detta direktiv vidtar en åtgärd som innebär en överföring till eller ett tillgängliggörande för allmänheten när den ger allmänheten
tillgång till upphovsrättsskyddade verk eller andra skyddade alster som har laddats upp av användarna. En onlineleverantör av delningstjänster för innehåll ska därför 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. 2. När en onlineleverantör av delningstjänster för innehåll har erhållit ett
tillstånd, inbegripet genom ett licensavtal, ska medlemsstaterna föreskriva att tillståndet även omfattar åtgärder som faller under tillämpningsområdet för artikel 3 i direktiv 2001/29/EG som vidtas av användarna av tjänsterna när de inte
agerar i kommersiellt syfte eller när deras verksamhet inte genererar betydande intäkter. 3. När en onlineleverantör av delningstjänster för innehåll vidtar en åtgärd som innebär en överföring till eller ett tillgängliggörande för allmänheten,
enligt de villkor som fastställs i detta direktiv, ska den ansvarsbegränsning som fastställs i artikel 14.1 i direktiv 2000/31/EG inte gälla för de omständigheter som omfattas av denna artikel. 17.5.2019 SV Europeiska unionens officiella tidning L
130/119 ( 19) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1564 av den 13 september 2017 om viss tillåten användning av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer med
blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EUT L 242, 20.9.2017, s. 6). Första stycket
ska inte påverka den eventuella tillämpningen av artikel 14.1 i direktiv 2000/31/EG på dessa tjänsteleverantörer för syften som ligger utanför det här direktivets tillämpningsområde. 4. När det inte finns något tillstånd ska onlineleverantörer
av delningstjänster för innehåll ansvara för otillåten överföring av upphovsrättsskyddade verk och andra alster till allmänheten, inklusive tillgängliggörande för allmänheten, såvida inte tjänsteleverantörerna kan visa att de a) har gjort vad de
har kunnat för att erhålla ett tillstånd, och b) i enlighet med höga branschstandarder för god yrkessed har gjort vad de har kunnat för att säkerställa att specifika verk och andra alster för vilka rättsinnehavarna har försett tjänsteleverantörerna
med relevant och nödvändig information inte är tillgängliga, och under alla omständigheter c) efter att mottagit en tillräckligt välgrundad underrättelse från rättsinnehavarna har agerat snabbt för att omöjliggöra åtkomst till de underrättade
verken och alstren eller avlägsna dem från sina webbplatser, och har gjort vad de har kunnat för att motverka framtida uppladdningar i enlighet med led b. 5. Vid fastställandet av om tjänsteleverantören har uppfyllt sina skyldigheter enligt
punkt 4, och i ljuset av proportionalitetsprincipen, ska bland annat följande faktorer beaktas: a) Typen av tjänst, publiken och tjänstens omfattning samt vilken typ av verk eller andra alster som har laddats upp av användarna av tjänsten. b)
Tillgången till lämpliga och effektiva medel och tjänsteleverantörernas kostnad för dem. 6. I fråga om nya onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll vars tjänster har varit tillgängliga för allmänheten i unionen i mindre än tre år och
vars årsomsättning är lägre än 10 miljoner EUR beräknat i enlighet med kommissionens rekommendation 2003/361/EG ( 20), ska medlemsstaterna föreskriva att villkoren enligt det ansvarssystem som fastställs i punkt 4 begränsas till att de
följer punkt 4 a och till att de efter att ha mottagit en tillräckligt välgrundad underrättelse från rättsinnehavarna agerar snabbt för att omöjliggöra åtkomst till eller avlägsna de underrättade verken eller andra alstren från sina webbplatser. När
dessa tjänsteleverantörer har ett månatligt genomsnitt på över 5 miljoner unika besökare, beräknat på grundval av föregående kalenderår, ska de också visa att de har gjort vad de har kunnat för att motverka ytterligare uppladdningar av de
underrättade verken och andra alstren för vilka rättsinnehavarna har tillhandahållit relevant och nödvändig information. 7. Samarbetet mellan onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll och rättsinnehavare får inte leda till att det inte
går att få tillgång till verk eller andra alster som laddats upp av användare och som inte gör intrång i upphovsrätt och närstående rättigheter, inbegripet när sådana verk eller andra alster omfattas av ett undantag eller en inskränkning.
Medlemsstaterna ska säkerställa att alla användare i varje medlemsstat kan förlita sig på följande befintliga undantag eller inskränkningar när de laddar upp och tillgängliggör innehåll som genererats av användare på onlinetjänster för delning
av innehåll: a) citat, kritik, recensioner, b) användning i karikatyr-, parodi- eller pastischsyfte. 8. Tillämpningen av denna artikel ska inte leda till någon allmän övervakningsskyldighet. Medlemsstaterna ska föreskriva att onlineleverantörer av
delningstjänster för innehåll förser rättsinnehavarna, på deras begäran, med adekvat information om hur deras metoder fungerar med avseende på det samarbete som avses i punkt 4 och, om licensavtal har ingåtts mellan
tjänsteleverantörerna och rättsinnehavarna, information om användningen av innehåll som omfattas av avtalen. 9. Medlemsstaterna ska föreskriva att onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll inför en effektiv och snabb klagomålsoch avhjälpningsmekanism som är tillgänglig för användarna av deras tjänster i samband med tvister om omöjliggörandet av åtkomst till, eller avlägsnandet av, verk eller andra alster som de har laddat upp. L 130/120 SV Europeiska unionens
officiella tidning 17.5.2019 ( 20) Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36). När rättsinnehavare begär att åtkomst till något av deras
verk eller andra alster ska omöjliggöras eller att dessa verk och andra alster ska avlägsnas ska de vederbörligen motivera sin begäran. Klagomål som lämnas in genom de mekanismer som föreskrivs i första stycket ska behandlas utan
otillbörligt dröjsmål, och beslut att omöjliggöra åtkomst till eller avlägsna uppladdat innehåll ska vara föremål för mänsklig granskning. Medlemsstaterna ska också säkerställa att det finns prövningsmekanismer för tvistlösning utom domstol
att tillgå för tvistlösning. Sådana mekanismer ska möjliggöra opartisk tvistlösning och de ska inte förvägra användaren dennes rättsliga skydd enligt nationell lagstiftning, utan att detta påverkar användarnas rätt att få tillgång till effektiva
rättsmedel. Medlemsstaterna ska särskilt säkerställa att användarna har tillgång till domstol eller en annan relevant rättslig myndighet för att hävda sin rätt att utnyttja ett undantag från eller en inskränkning i upphovsrätten eller närstående
rättigheter. Detta direktiv ska inte på något sätt påverka legitim användning, såsom användning inom ramen för de undantag eller inskränkningar som föreskrivs i unionslagstiftningen, och det ska inte leda till identifiering av enskilda
användare eller behandling av deras personuppgifter, utom i enlighet med 2002/58/EG och förordning (EU) 2016/679. Onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll ska i sina villkor informera sina användare om att de kan använda verk
och andra alster inom ramen för undantag från, eller inskränkningar i, upphovsrätt och närstående rättigheter som föreskrivs i unionsrätten. 10. I samarbete med medlemsstaterna ska kommissionen från och med den 6 juni 2019 anordna
dialoger mellan berörda parter för att diskutera bästa praxis för samarbetet mellan onlineleverantörerna av delningstjänster för innehåll och rättsinnehavarna. Kommissionen ska i samråd med onlineleverantörer av delningstjänster för
innehåll, rättsinnehavare, användarorganisationer och andra relevanta berörda parter, och med beaktande av resultaten av dialogerna mellan berörda parter, utfärda riktlinjer för tillämpning av denna artikel, särskilt vad gäller det samarbete
som avses i punkt 4. Under diskussionerna om bästa praxis ska särskild hänsyn bland annat tas till behovet av en avvägning mellan grundläggande rättigheter och användningen av undantag och inskränkningar. Vid genomförandet av
dialogerna mellan berörda parter ska användarorganisationerna ha tillgång till adekvat information från onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll om hur deras metoder fungerar med avseende på punkt 4.

Och den där Schrems II-domen, då?
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) gäller inom EU
och EES.
Överföringsmekanismer:
• adekvat skyddsnivå
• standardavtalsklausuler
• bindande företagsbestämmelser
• artikel 49 för undantagssituationer.
Public domain

USA: adekvat skyddsnivå om dataimportören har anslutit
sig till Privacy shield.

Schrems II 16 juli 2020 i mål C-311/18
USA: adekvat skyddsnivå om dataimportören har anslutit
sig till Privacy shield.

Andra överföringsmekanismer:
- standardavtalsklausuler
- bindande företagsbestämmelser
- artikel 49 för undantagssituationer.
EU-domstolen kom i Schrems II fram till att standardavtalsklausuler i sig är ok. Man har alltså
inte underkänt den överföringsmekanismen.

Men…
Standardavtalsklausuler är helt enkelt avtalsvillkor. Avtalsvillkor gäller ju mellan parterna,
och inte för utomstående.
Tredje landets lagstiftning kan till exempel möjliggöra för tredje landets myndigheter att
ta del av uppgifter.

Bindande företagsbestämmelser är interna regler som man till exempel har förbundit sig
till att använda inom en koncern. De gäller inom företaget/koncernen, inte för
utomstående.
Så det behövs något mer därtill. I Schrems II talar man om ytterligare skyddsåtgärder.

Och därför…
Europeiska dataskyddsstyrelsen har tagit fram utkast till
- rekommendationer 01/2020 om åtgärder som komplement till överföringsverktyg för att
säkerställa överensstämmelsen med EU-nivån för skydd av personuppgifter
(edpb.europa.eu)

Har ni frågor kring Schrems II?
Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se och Europeiska dataskyddsstyrelsen
edpb.europa.eu

Break out rooms
• Grupper med ca 8 personer i
varje
• 15 minuter
• Hur tror ni att de nya reglerna
kommer att påverka er
verksamhet?

• E-posta era frågor,
förhoppningar och farhågor
till: Sofia.Kullman@raa.se
PD Källa: Kungliga biblioteket

Spana efter event på digisam.se!
När departementspromemorian kommer får vi mycket mer information kring
direktivet, som gör det lättare att förstå och att diskutera det.
Digisam kommer därför att ha någon form av event kring DSM-direktivet längre
fram.

När? Oklart just nu.

