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MOTIVERING
1.

BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

•

Motiv och syfte med förslaget

Utvecklingen av digital teknik har förändrat det sätt på vilket verk och andra skyddade alster
skapas, produceras, distribueras och används. Nya användningsområden har tillkommit
liksom nya aktörer och nya företagsmodeller. I den digitala miljön har gränsöverskridande
användning också intensifierats och det har uppstått nya möjligheter för konsumenterna att få
tillgång till upphovsrättsskyddat innehåll. Även om målen och principerna i EU:s
rambestämmelser för upphovsrätt fortfarande i grunden är bra finns det ett behov av att
anpassa dem till dessa nya realiteter. Åtgärder på EU-nivå behövs också för att undvika en
fragmentering av den inre marknaden. Mot denna bakgrund fastställdes i strategin för den
digitala inre marknaden1 som antogs i maj 2015 behovet av att minska skillnaderna mellan
nationella upphovsrättssystem och göra det möjligt för användare att i större utsträckning få
onlinetillgång till verk i hela EU. I meddelandet betonades vikten av att förbättra
gränsöverskridande tillgång till upphovsrättsskyddade innehållstjänster, underlätta nya
användningsområden inom forskning och utbildning och klargöra onlinetjänsternas roll för
distributionen av verk och andra alster. I december 2015 utfärdade kommissionen
meddelandet Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten2. I det meddelandet
angavs riktade åtgärder och en långsiktig vision för modernisering av EU:s
upphovsrättsbestämmelser. Det här förslaget är en av de åtgärder som syftar till att hantera
specifika frågor som tas upp i meddelandet.
Undantag från och inskränkningar av upphovsrätt och närstående rättigheter harmoniseras på
EU-nivå. Vissa av dessa undantag syftar till att uppnå allmänpolitiska mål, såsom forskning
eller utbildning. Eftersom nya användningsområden har uppstått nyligen är det dock fortsatt
osäkert om dessa undantag fortfarande är avpassade för att uppnå en skälig avvägning mellan
rättigheter och intressen hos upphovsmän och andra rättsinnehavare å ena sidan och
användare å andra sidan. Dessutom förblir dessa undantag nationella och rättssäkerheten kring
gränsöverskridande användning kan inte garanteras. I detta sammanhang har kommissionen
identifierat tre insatsområden: digital och gränsöverskridande användning inom utbildning,
text- och datautvinning för vetenskaplig forskning samt bevarande av kulturarvet. Syftet är att
garantera lagenligheten hos vissa typer av användning på dessa områden, även över
gränserna. Till följd av en moderniserad ram för undantag och inskränkningar kommer
forskare att gynnas av ett tydligare rättsligt utrymme att använda innovativa
forskningsverktyg för text- och datautvinning, lärare och studenter kommer att kunna dra full
nytta av den digitala tekniken på alla utbildningsnivåer och kulturarvsinstitutioner (dvs.
offentliga bibliotek eller museer, arkiv eller institutioner för film- eller ljudarvet) kommer att
stödjas i sina insatser för att bevara kulturarvet, vilket i sista hand är till fördel för EUmedborgarna.
Trots att den digitala tekniken bör underlätta gränsöverskridande tillgång till verk och andra
alster kvarstår vissa hinder, särskilt när det gäller användning och verk där klareringen av
rättigheter är komplicerad. Detta är fallet för kulturarvsinstitutioner som vill tillhandahålla
onlinetillgång, även över gränserna, till utgångna verk som finns i deras samlingar.
Konsekvensen av dessa hinder är att EU-medborgare går miste om möjligheter att få tillgång
till kulturarvet. Förslaget tar itu med dessa problem genom att införa en särskild mekanism
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som ska underlätta ingåendet av licenser för kulturarvsinstitutioners spridning av utgångna
verk. När det gäller audiovisuella verk utgör europeiska audiovisuella verk endast en tredjedel
av de verk som finns tillgängliga för konsumenterna på beställvideoplattformar, trots den
ökande betydelsen av dessa plattformar. Återigen beror denna brist delvis på att
klareringsprocessen är så komplicerad. Detta förslag omfattar åtgärder som syftar till att
underlätta licensiering och rättighetsklarering. Detta skulle i sista hand underlätta
gränsöverskridande tillgång till upphovsrättsskyddat innehåll för konsumenterna.
Utvecklingen av digital teknik har lett till framväxten av nya affärsmodeller och stärkt
internets roll som den viktigaste marknadsplatsen för distribution och tillgång till
upphovsrättsskyddat innehåll. Inom dessa nya ramar möter rättsinnehavare svårigheter när de
försöker licensiera sina rättigheter och få ersättning för onlinedistribution av sina verk. Detta
skulle kunna äventyra utvecklingen av europeisk kreativitet och produktionen av kreativt
innehåll. Det måste därför garanteras att upphovsmän och rättighetshavare får en skälig andel
av det värde som användningen av deras verk och andra alster ger upphov till. Mot bakgrund
av detta omfattar detta förslag åtgärder som syftar till att förbättra möjligheterna för
rättsinnehavare att förhandla och få ersättning för att deras innehåll utnyttjas av onlinetjänster
som ger tillgång till användaruppladdat innehåll. En rättvis fördelning av värdet är också
nödvändig för att säkerställa presspublikationssektorns hållbarhet. Pressutgivare ställs inför
svårigheter när det gäller att licensiera sina publikationer online och att erhålla en skälig andel
av det värde som de skapar. Detta kan i sista hand inverka på medborgarnas tillgång till
information. I detta förslag presenteras en ny rättighet för pressutgivare i syfte att underlätta
onlinelicensiering av deras publikationer, återvinning av deras investeringar och värnande om
deras rättigheter. Förslaget tar också upp befintlig ovisshet om rättsläget vad gäller
möjligheten för alla utgivare att erhålla en del av ersättningen för användningen av verk, inom
ramen för ett undantag. Slutligen har upphovsmän och utövande konstnärer ofta en svag
förhandlingsposition i sina avtalsförhållanden när de licensierar sina rättigheter. Dessutom är
transparensen kring intäkterna från användningen av deras verk eller framföranden ofta
begränsad. Detta påverkar i sista hand ersättningen till upphovsmän och utövande konstnärer.
Detta förslag inkluderar åtgärder för att förbättra transparensen och åstadkomma bättre
balanserade avtalsmässiga förhållanden mellan upphovsmän och utövande konstnärer och
dem till vilka de överlåter sina rättigheter. På det hela taget förväntas de åtgärder som föreslås
i avdelning IV i förslaget som syftar till att uppnå en välfungerande marknadsplats för
upphovsrätt att på medellång sikt ha en positiv inverkan på produktionen av och tillgången till
innehåll och mediepluralism, vilket i sista hand gynnar konsumenterna.
•

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Strategin för den digitala inre marknaden omfattar en rad initiativ med målet att skapa en inre
marknad för digitalt innehåll och digitala tjänster. I december 2015 togs ett första steg genom
kommissionens antagande av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre
marknaden3.
Syftet med föreliggande förslag är att åtgärda flera av de riktade åtgärder som anges i
meddelandet Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten. Andra åtgärder
som anges i detta meddelande omfattas av förslaget till Europaparlamentets och rådets
förordning om fastställande av bestämmelser för utövande av upphovsrätt och närstående
rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar
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av tv- och radioprogram4, förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om
gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format
av vissa verk och andra alster som är skyddade av upphovsrätt och närstående rättigheter till
förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp5 och förslaget till
Europaparlamentets och rådets förordning om viss tillåten användning av verk och andra
alster som är skyddade av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som
är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om
harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i
informationssamhället6, som antogs samma dag som detta förslag till direktiv.
Detta förslag är förenligt med EU:s befintliga upphovsrättsliga regelverk. Detta förslag
bygger på och kompletterar reglerna i direktiv 96/9/EG7, direktiv 2001/29/EG8, direktiv
2006/115/EG9, direktiv 2009/24/EG10, direktiv 2012/28/EU11 och direktiv 2014/26/EU12.
Dessa direktiv, liksom detta förslag, bidrar till den inre marknadens funktion, säkerställer en
hög skyddsnivå för rättsinnehavare och underlättar klareringen av rättigheter.
Detta förslag kompletterar direktiv 2010/13/EU13 och förslaget14 om ändring av det direktivet.
•

Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Detta förslag skulle underlätta utbildning och forskning, öka spridningen av europeiska
kulturer och ha en positiv inverkan på den kulturella mångfalden. Detta direktiv är därför
förenligt med artiklarna 165, 167 och 179 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
(EUF-fördraget). Vidare bidrar detta förslag till att främja konsumenternas intressen i enlighet
med EU:s politik på konsumentskyddsområdet och i enlighet med artikel 169 i EUF-fördraget
genom att möjliggöra en mer omfattande tillgång till och användning av upphovsrättsskyddat
innehåll.
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2.

RÄTTSLIG
GRUND,
SUBSIDIARITETSPRINCIPEN
PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

•

Rättslig grund

OCH

Förslaget grundar sig på artikel 114 i EUF-fördraget. Denna artikel ger EU behörighet att anta
åtgärder som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera.
•

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Eftersom undantag och inskränkningar av upphovsrätten och närstående rättigheter har
harmoniserats på EU-nivå har medlemsstaterna endast ett begränsat manöverutrymme när det
gäller att införa eller anpassa dem. Dessutom skulle insatser på nationell nivå inte vara
tillräckliga med tanke på att de problem som konstaterats är av gränsöverskridande karaktär.
EU-insatser är därför nödvändiga för att uppnå fullständig rättslig säkerhet vad gäller
gränsöverskridande användning på forsknings-, utbildnings- och kulturarvsområdet.
Några nationella initiativ har redan tagits fram för att underlätta spridning av och tillgång till
utgångna verk. Sådana initiativ förekommer dock endast i vissa medlemsstater och är endast
tillämpliga på nationellt plan. EU-insatser är därför nödvändiga för att säkerställa att
licensieringsmekanismer för tillgång till och spridning av utgångna verk har införts i alla
medlemsstater och för att säkerställa deras gränsöverskridande effekt. När det gäller
onlineutnyttjande av audiovisuella verk finns det ett behov av att underlätta förhandlingar om
licensavtal i alla medlemsstater för att främja tillgången till europeiska verk på plattformar för
beställvideo i hela EU.
Onlinedistribution av upphovsrättsskyddat innehåll är till sin natur gränsöverskridande.
Endast mekanismer om vilka beslut fattats på EU-nivå kan säkerställa en välfungerande
marknadsplats för distribution av verk och andra alster och säkerställa hållbarhet i
förlagsbranschen med hänsyn till de utmaningar som den digitala miljön medför. Slutligen bör
upphovsmän och utövande konstnärer i alla medlemsstater omfattas av den höga skyddsnivå
som fastställs i EU-lagstiftningen. För att kunna göra detta och för att undvika skillnader
mellan medlemsstaterna är det nödvändigt att fastställa en gemensam strategi för EU vad
gäller transparenskrav och mekanismer som gör det möjligt att anpassa avtal i vissa fall och
att lösa tvister.
•

Proportionalitetsprincipen

Förslaget omfattar obligatoriska undantag som medlemsstaterna ska genomföra. Dessa
undantag är inriktade på viktiga politiska mål och användningsområden med en
gränsöverskridande dimension. Undantag innehåller också villkor som säkerställer bevarandet
av fungerande marknader och rättsinnehavares intressen samt incitament att skapa och
investera. När så är relevant har utrymme för nationella beslut bevarats, samtidigt som man
ser till att målen för direktivet uppfylls.
Enligt förslaget måste medlemsstaterna inrätta mekanismer i syfte att underlätta klareringen
av upphovsrätt och närstående rättigheter i fråga om utgångna verk och onlineutnyttjande av
audiovisuella verk. Förslaget syftar till att säkerställa en bredare tillgång till och spridning av
innehåll, men samtidigt bevara upphovsmäns och andra rättsinnehavares rättigheter. Flera
skyddsåtgärder har införts i detta syfte (t.ex. undantagsmöjligheter, bevarande av
licensieringsmöjligheter, deltagande i förhandlingsforumet på frivillig basis). Förslaget går
inte längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det eftersträvade målet, samtidigt som man
lämnar tillräckligt med utrymme åt medlemsstaterna att fatta beslut om detaljerna i dessa
mekanismer, och det orsakar inte oproportionerliga kostnader.
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I förslaget åläggs vissa av informationssamhällets tjänster skyldigheter. Dessa skyldigheter är
dock rimliga med tanke på arten av de tjänster som omfattas, dessa tjänsters betydande
inverkan på marknaden för innehållstjänster online och de stora mängderna
upphovsrättsskyddat innehåll som lagras av dessa tjänster. Införandet av en närstående
rättighet för pressutgivare skulle öka säkerheten om rättsläget och deras förhandlingsposition,
vilket är det eftersträvade målet. Förslaget är proportionerligt eftersom det endast omfattar
presspublikationer och digital användning. Dessutom kommer förslaget inte att retroaktivt
påverka åtgärder som vidtagits eller rättigheter som förvärvats före den dag då direktivet ska
ha införlivats. Transparenskravet i förslaget syftar endast till att återställa balansen i
avtalsförhållandena mellan upphovsmän och deras avtalsmässiga motparter samtidigt som
avtalsfriheten respekteras.
•

Val av instrument

Förslaget hänger samman med, och i vissa fall ändrar, befintliga direktiv. Det ger också
medlemsstaterna ett visst manöverutrymme när så är lämpligt och med hänsyn till det mål
som ska uppnås, samtidigt som det garanterar att målet om en fungerande inre marknad
uppfylls. Valet av ett direktiv som instrument är därför lämpligt.
3.

RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD
BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

MED

•

Efterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten med befintlig
lagstiftning

Kommissionen genomförde en översyn av de befintliga upphovsrättsliga reglerna mellan
2013 och 2016 i syfte att ”säkerställa att upphovsrättslig och upphovsrättsrelaterad praxis
förblir ändamålsenlig i den nya digitala miljön”15. Även om denna översynsprocess inleddes
före antagandet av kommissionens agenda för bättre lagstiftning i maj 201516, genomfördes
den i enlighet med riktlinjerna för bättre lagstiftning. I samband med översynsprocessen
belystes särskilt problem med genomförandet av vissa undantag och avsaknaden av
gränsöverskridande effekt17 och pekades på svårigheter med användningen av
upphovsrättsskyddat innehåll, särskilt i det digitala och gränsöverskridande sammanhang som
har uppkommit under de senaste åren.
•

Samråd med berörda parter

Flera offentliga samråd anordnades av kommissionen. Det samråd om översynen av EU:s
bestämmelser om upphovsrätt som genomfördes mellan den 5 december 2013 och den 5 mars
201418 gav kommissionen en överblick över berörda parters åsikter om översynen av EU:s
bestämmelser om upphovsrätt, bl.a. om undantag och inskränkningar och om ersättning till
upphovsmän och utövande konstnärer. Det offentliga samråd som genomfördes mellan den 24
september 2015 och den 6 januari 2016 om regelverket för plattformar, mellanhänder på
internet, data och molntjänster och delningsekonomin19 gav underlag och synpunkter från alla
15
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Detta gällde undantaget om användning i illustrativt syfte inom undervisning och forskning (när det
gäller text- och datautvinning) och undantaget om särskilda fall av mångfaldigande (när det gäller
bevarande).
Rapporter om resultaten av samrådet finns på:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultationreport_en.pdf
De första resultaten finns på: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/first-brief-results-publicconsultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries

6

SV

berörda parter om mellanhändernas roll när det gäller onlinedistribution av verk och andra
alster. Slutligen hölls ett offentligt samråd mellan den 23 mars 2016 och den 15 juni 2016 om
utgivarnas roll i värdekedjan och om panoramaundantaget. Samrådet gjorde det möjligt att
samla in synpunkter, bland annat om ett eventuellt införande i EU-lagstiftningen av en ny
relaterad rättighet för utgivare.
Dessutom förde kommissionen mellan 2014 och 2016 diskussioner med de berörda aktörerna
om de olika frågor som tas upp i förslaget.
•

Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden

Rättsliga20 och ekonomiska21 undersökningar har genomförts om tillämpningen av direktiv
2001/29/EG, om de ekonomiska konsekvenserna av att anpassa vissa undantag och
inskränkningar, om den rättsliga ramen för text- och datautvinning samt om ersättning till
upphovsmän och utövande konstnärer.
•

Konsekvensbedömning

En konsekvensbedömning har gjorts för detta förslag22. Den 22 juli 2016 avgav nämnden för
lagstiftningskontroll ett positivt yttrande under förutsättning att konsekvensbedömningen
förbättras ytterligare23. I den slutliga konsekvensbedömningen beaktas synpunkter som
framförts i yttrandet.
I konsekvensbedömningen undersöks grundscenarierna, alternativen och deras konsekvenser
för åtta teman samlade i tre kapitel som handlar om att i) säkerställa ökad tillgång till innehåll,
ii) anpassa undantagen till en digital och gränsöverskridande miljö och iii) åstadkomma en
välfungerande marknadsplats för upphovsrätt. Konsekvenserna för de olika berörda parterna
analyserades för varje alternativ, och med särskilt beaktande av att små och medelstora
företag är förhärskande i de kreativa branscherna utmynnar analysen i slutsatsen att det vore
olämpligt att införa en särskild ordning eftersom det skulle strida mot syftet med ingripandet.
Alternativen för varje temaområde presenteras i korthet nedan.
Tillgång och tillgänglighet när det gäller audiovisuella verk på plattformar för beställvideo:
Ett alternativ utan lagstiftning (alternativ 1), bestående av en dialog med berörda parter om
20
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Undersökning om tillämpningen av direktiv 2001/29/EG om upphovsrätt och närstående rättigheter i
informationssamhället:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/index_en.htm;
Undersökning
om
den
rättsliga
ramen
för
textoch
datautvinning:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/1403_study2_en.pdf; Undersökning om
rätten till tillgängliggörande och dess samband med rätten till mångfaldigande vid gränsöverskridande
digital överföring: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/141219-study_en.pdf;
Utredning om ersättning till upphovsmän och utövande konstnärer för användning av deras alster och
upptagning av deras framföranden: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commissiongathers-evidence-remuneration-authors-and-performers-use-their-works-and-fixations; Undersökning
om ersättning till författare av böcker och vetenskapliga tidskrifter, översättare, journalister och visuella
artister för användningen av deras verk: [hyperlink to be included – publication pending]
Undersökningen ”Assessing the economic impacts of adapting certain limitations and exceptions to
copyright
and
related
rights
in
the
EU”:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131001-study_en.pdf och ”Assessing the
economic impacts of adapting certain limitations and exceptions to copyright and related rights in the
EU – Analysis
of
specific
policy
options”:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/140623-limitations-economic-impactsstudy_en.pdf
Lägg till länk till konsekvensbedömningen och sammanfattningen.
Lägg till länk till nämndens yttrande.
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licensieringsfrågor har inte behållits eftersom det ansågs vara otillräckligt för att hantera
enskilda fall av blockeringar. I det valda alternativet (alternativ 2) kombineras en dialog med
berörda parter med en skyldighet för medlemsstaterna att inrätta en förhandlingsmekanism.
Utgångna verk: Alternativ 1 krävde att medlemsstaterna inför rättsliga mekanismer med
gränsöverskridande effekt för att underlätta licensavtal för utgångna böcker och
forskningstidskrifter och anordnar en dialog med berörda parter på nationell nivå för att
underlätta genomförandet av denna mekanism. Alternativ 2 gick längre eftersom det gällde
alla typer av utgångna verk. Denna utvidgning ansågs vara nödvändig för att omfatta
licensiering av utgångna verk i alla sektorer. Därför valdes alternativ 2.
Användning av verk och andra alster i digital och gränsöverskridande
undervisningsverksamhet: Alternativ 1 bestod av vägledning till medlemsstaterna om
tillämpningen av det befintliga undervisningsundantaget i den digitala miljön och anordnandet
av en dialog med berörda parter. Detta ansågs inte tillräckligt för att säkerställa rättssäkerhet,
särskilt när det gäller gränsöverskridande användning. Alternativ 2 krävde införandet av ett
obligatoriskt undantag med gränsöverskridande effekt som omfattar digital användning.
Alternativ 3 liknar alternativ 2 men ger viss flexibilitet åt medlemsstaterna, som kan besluta
att tillämpa undantaget beroende på tillgången på licenser. Detta alternativ bedömdes vara det
mest proportionerliga.
Text- och datautvinning: Alternativ 1 bestod av initiativ till självreglering från branschen.
Andra alternativ består av införandet av ett obligatoriskt undantag för text- och datautvinning.
I alternativ 2 omfattade undantaget endast användning för icke-kommersiella vetenskapliga
forskningsändamål. Alternativ 3 tillät användning för kommersiella vetenskapliga
forskningsändamål men begränsade undantaget till vissa stödmottagare. Alternativ 4 gick
längre eftersom det inte begränsade stödmottagarna. Alternativ 3 bedömdes vara det mest
proportionerliga.
Bevarande av kulturarvet: Alternativ 1 bestod av vägledning till medlemsstaterna om
tillämpning av undantaget på särskilda fall av mångfaldigande i bevarandesyfte. Detta
alternativ förkastades eftersom det ansågs otillräckligt för att uppnå rättssäkerhet på området.
Alternativ 2, som består av ett obligatoriskt undantag för bevarande som bedrivs av
kulturarvsinstitutioner, valdes.
Användningen av upphovsrättsskyddat innehåll genom informationssamhällets tjänster som
lagrar och ge tillgång till stora mängder verk och andra alster som laddats upp av deras
användare: Alternativ 1 bestod i att anordna en dialog med berörda parter. Detta
tillvägagångssätt förkastades eftersom det skulle ha en begränsad inverkan på möjligheten för
rättsinnehavare att fastställa villkoren för användning av deras verk och andra alster. Det
valda alternativet (alternativ 2) är mer långtgående och omfattar en skyldighet för vissa
tjänsteleverantörer att införa lämplig teknik och främjar ingåendet av avtal med
rättsinnehavare.
Rättigheter i publikationer: Alternativ 1 bestod i att anordna en dialog med berörda parter för
att finna lösningar för spridning av pressutgivares innehåll. Detta alternativ ansågs
otillräckligt för att uppnå visshet om rättsläget på EU-nivå. Alternativ 2 bestod i införandet av
en närstående rättighet som omfattar digital användning av presspublikationer. Dessutom ger
alternativ 3 medlemsstaterna möjlighet att göra det möjligt för utgivare till vilka en
upphovsman har överlåtit eller licensierat rättigheter att kräva en andel av ersättningen för
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användning inom ramen för ett undantag. Det sistnämnda alternativet var det som behölls
eftersom man därigenom tog itu med alla problem.
Skälig ersättning i upphovsmäns och utövande konstnärers avtal: Alternativ 1 bestod i en
rekommendation till medlemsstaterna och en dialog med berörda parter. Detta alternativ
förkastades eftersom det inte skulle vara tillräckligt effektivt. Alternativ 2 omfattade
införandet av transparenskrav för upphovsmännens avtalsparter. Utöver detta omfattade
alternativ 3 ett förslag till införande av en ersättningsjusteringsmekanism och en
tvistlösningsmekanism. Detta alternativ var det man behöll eftersom alternativ 2 inte skulle ha
gett upphovsmän möjlighet att genomdriva transparenskravet.
•

Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling

För användningsområden som omfattas av undantag kommer förslaget att ge skolor,
offentliga forskningsinstitutioner och kulturarvsinstitutioner möjlighet att minska
transaktionskostnaderna. Denna minskning av transaktionskostnaderna betyder inte
nödvändigtvis att rättsinnehavare går miste om inkomster eller licensintäkter: räckvidden och
villkoren för dessa undantag säkerställer att rättsinnehavare skulle lida obetydlig skada.
Effekten på små och medelstora företag inom dessa områden (särskilt utgivare av
vetenskaplig litteratur och läromedel) samt på deras affärsmodeller bör därför begränsas.
Mekanismer som syftar till att förbättra licensieringsförfaranden leder förmodligen till
minskade transaktionskostnader och ökade licensintäkter för rättighetshavarna. Små och
medelstora företag (producenter, distributörer, utgivare, m.m.) skulle påverkas positivt. Andra
berörda parter, t.ex. plattformar för beställvideo, skulle också påverkas positivt. Förslaget
innehåller även en rad åtgärder (transparenskrav för rättighetshavarnas motparter, införandet
av en ny rättighet för pressutgivare och en skyldighet för vissa onlinetjänster) för att förbättra
förhandlingspositionen för rättsinnehavare och den kontroll de har över hur deras verk och
andra alster används. Det förväntas ha en positiv inverkan på rättighetshavarnas intäkter.
Förslaget omfattar nya skyldigheter för vissa onlinetjänster och för dem till vilka upphovsmän
och utövande konstnärer överlåter sina rättigheter. Dessa skyldigheter kan medföra
merkostnader. Förslaget säkerställer emellertid att kostnaderna förblir proportionerliga och att
vissa aktörer vid behov inte omfattas av kravet. Exempelvis kommer transparenskravet inte att
gälla när de administrativa kostnader det innebär är oproportionerliga med hänsyn till de
inkomster som genereras. Vad gäller skyldigheten för onlinetjänster gäller den endast för
informationssamhällets tjänster som lagrar och ge tillgång till stora mängder
upphovsrättsskyddat innehåll som laddas upp av deras användare.
Förslaget omfattar en skyldighet för medlemsstaterna att införa mekanismer för förhandling
och tvistlösning. Detta innebär efterlevnadskostnader för medlemsstaterna. I de flesta fall
skulle de dock kunna förlita sig på befintliga strukturer, vilket skulle begränsa kostnaderna.
Undantaget för undervisning kan också medföra vissa kostnader för medlemsstaterna i
samband med åtgärder för att säkerställa att licenser är tillgängliga och synliga för skolor.
Ny teknisk utveckling har granskats omsorgsfullt. Förslaget innehåller flera undantag som
syftar till att underlätta användningen av upphovsrättsskyddat innehåll genom ny teknik.
Förslaget omfattar också åtgärder som syftar till att underlätta tillgången till innehåll, bland
annat via digitala nätverk. Slutligen säkerställer det en balanserad förhandlingsposition mellan
samtliga aktörer i den digitala miljön.
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•

Grundläggande rättigheter

Genom att förbättra förhandlingspositionen för upphovsmän och utövande konstnärer och den
kontroll som rättsinnehavare utövar över användningen av deras upphovsrättsskyddade
innehåll, kommer förslaget att få en positiv inverkan på upphovsrätten som en äganderätt, som
skyddas i artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan
kallad stadgan). Denna positiva inverkan kommer att förstärkas genom åtgärder för att
förbättra licensieringspraxis, och i sista hand rättsinnehavarnas intäkter. Nya undantag som i
viss mån minskar rättighetshavarnas monopol är motiverade på grund av andra mål av allmänt
intresse. Dessa undantag kommer sannolikt att ha en positiv inverkan på rätten till utbildning
och kulturell mångfald. Slutligen har direktivet en begränsad inverkan på näringsfriheten och
yttrande- och informationsfriheten, som erkänns i artikel 16 respektive 11 i stadgan, tack vare
de mildrande åtgärder som införts och en balanserad syn på de skyldigheter som ålagts de
berörda parterna.
4.

BUDGETKONSEKVENSER

Förslaget påverkar inte Europeiska unionens budget.
5.

ÖVRIGA INSLAG

•

Genomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och
rapportering

Enligt artikel 22 ska kommissionen genomföra en översyn av direktivet tidigast [fem] år efter
dagen för [införlivandet].
•

Förklarande dokument

I enlighet med skäl 48 i förslaget kommer medlemsstaterna att underrätta kommissionen om
sina införlivandeåtgärder med förklarande dokument. Detta är nödvändigt med tanke på de
komplexa regler som fastställs i förslaget och vikten av att ha en harmoniserad syn på regler
som är tillämpliga på den digitala och gränsöverskridande miljön.
•

Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

Den första avdelningen innehåller allmänna bestämmelser som i) anger syftet och
tillämpningsområdet för direktivet och ii) tillhandahåller definitioner som måste tolkas på ett
enhetligt sätt i unionen.
Den andra avdelningen gäller åtgärder för att anpassa undantag och inskränkningar till den
digitala och gränsöverskridande miljön. Denna avdelning innehåller tre artiklar som ålägger
medlemsstaterna att föreskriva obligatoriska undantag eller en inskränkning som möjliggör i)
text- och datautvinning som utförs av forskningsorganisationer för vetenskaplig forskning
(artikel 3), ii) digital användning av verk och andra alster uteslutande i illustrativt syfte inom
undervisning (artikel 4) och iii) att kulturarvsinstitutioner kan framställa exemplar av verk
eller andra alster som finns permanent i deras samlingar i den mån detta är nödvändigt för att
bevara dem (artikel 5). Artikel 6 föreskriver gemensamma bestämmelser för avdelningen om
undantag och inskränkningar.
Den tredje avdelningen gäller åtgärder för att förbättra licensieringsförfaranden och
säkerställa bredare tillgång till innehåll. Artikel 7 kräver att medlemsstaterna inrättar en
rättslig mekanism för att underlätta licensiering av utgångna verk och andra alster. Artikel 8
garanterar att sådana licensavtal har gränsöverskridande verkan. Enligt artikel 9 ska
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medlemsstaterna inrätta en dialog mellan berörda parter om frågor som rör artiklarna 7 och 8.
Genom artikel 10 införs ett krav på medlemsstaterna att inrätta en förhandlingsmekanism för
att underlätta förhandlingarna om onlineutnyttjande av audiovisuella verk.
Den fjärde avdelningen gäller åtgärder för att åstadkomma en välfungerande marknadsplats
för upphovsrätt. Artiklarna 11 och 12 i) utvidgar de rättigheter som följer av artiklarna 2 och
3.2 i direktiv 2001/29/EG till utgivare av presspublikationer för digital användning av deras
publikationer och ii) ger medlemsstaterna möjlighet att ge alla utgivare möjlighet att göra
anspråk på en andel av ersättningen för användning inom ramen för ett undantag. Genom
artikel 13 införs en skyldighet för leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar
och ger tillgång till stora mängder verk och andra alster som laddats upp av användarna att
vidta lämpliga och proportionerliga åtgärder för att säkerställa att avtal som slutits med
rättsinnehavare fungerar och för att förhindra tillgången via sina tjänster till innehåll som
rättsinnehavare identifierat i samarbete med tjänsteleverantörer. Enligt artikel 14 ska
medlemsstaterna införa transparenskrav till förmån för upphovsmän och utövande konstnärer.
Enligt artikel 15 ska medlemsstaterna inrätta en avtalsanpassningsmekanism till stöd för det
krav som föreskrivs i artikel 14. Enligt artikel 16 ska medlemsstaterna inrätta en
tvistlösningsmekanism för frågor som uppstår i samband med tillämpningen av artiklarna 14
och 15.
Den femte avdelningen innehåller slutbestämmelser om ändringar av andra direktiv,
tillämpningsperiod, övergångsbestämmelser, skydd av personuppgifter, införlivande, översyn
och ikraftträdande.

SV

11

SV

2016/0280 (COD)
Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV
om upphovsrätt på den digitala inre marknaden
(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande24,
med beaktande av Regionkommitténs yttrande25,
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och
av följande skäl:
(1)

I fördraget föreskrivs upprättandet av en inre marknad och inrättandet av ett system
som säkerställer att konkurrensen på den inre marknaden inte snedvrids. En
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om upphovsrätt och närstående
rättigheter bör bidra ytterligare till uppnåendet av dessa mål.

(2)

De direktiv som har antagits inom området för upphovsrätt och närstående rättigheter
ger rättighetshavarna en hög skyddsnivå och skapar en ram inom vilken verk och
andra skyddade alster kan utnyttjas. Denna harmoniserade rättsliga ram bidrar till en
väl fungerande inre marknad, den stimulerar innovation, kreativitet, investeringar och
produktion av nytt innehåll, även i den digitala miljön. Det skydd som denna rättsliga
ram ger bidrar också till unionens mål att respektera och främja kulturell mångfald
samtidigt som det gemensamma europeiska kulturarvet framhävs. Enligt artikel 167.4 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska unionen beakta kulturella aspekter
i sitt handlande.

(3)

Den snabba tekniska utvecklingen fortsätter att förändra det sätt på vilket verk och
andra skyddade alster skapas, produceras, distribueras och används. Nya
affärsmodeller och nya aktörer dyker fortsättningsvis upp. De mål och principer som
fastställs i unionens ram för upphovsrätten är fortsatt välgrundade. Det råder dock
fortfarande ovisshet om rättsläget både hos rättsinnehavare och användare när det
gäller vissa användningsområden, även gränsöverskridande användning, av verk eller
andra alster i den digitala miljön. Enligt kommissionens meddelande Mot en
modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten26 är det på vissa områden
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nödvändigt att anpassa och komplettera unionens nuvarande upphovsrättsliga ram.
Detta direktiv fastställer regler för att anpassa vissa undantag och inskränkningar till
digitala och gränsöverskridande miljöer samt åtgärder för att underlätta viss
licensieringspraxis vad gäller spridning av utgångna verk och onlinetillgång till
audiovisuella verk över plattformar för beställvideo i syfte att säkerställa en bredare
tillgång till innehåll. För att uppnå en välfungerande marknadsplats för upphovsrätt
bör det även finnas bestämmelser om rättigheter i publikationer, om användningen av
verk och andra alster av leverantörer av onlinetjänster som lagrar och ge tillgång till
användaruppladdat innehåll och om transparens i upphovsmäns och utövande
konstnärers avtal.
(4)

Detta direktiv grundar sig på och kompletterar bestämmelserna i de direktiv som gäller
på detta område, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG27,
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG28, Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/115/EG29, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG30,
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU31 och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/26/EU32.

(5)

Inom forskning, utbildning och bevarande av kulturarvet möjliggör den digitala
tekniken nya typer av användningsområden som inte entydigt omfattas av nuvarande
unionsbestämmelser om undantag och inskränkningar. Dessutom kan den frivilliga
karaktären hos undantag och inskränkningar som föreskrivs i direktiven 2001/29/EG,
96/9/EG och 2009/24/EG inom dessa områden inverka negativt på den inre
marknadens funktion. Detta är särskilt relevant vid gränsöverskridande användning,
som blir allt viktigare i den digitala miljön. De befintliga undantag och inskränkningar
i unionslagstiftningen som är relevanta för vetenskaplig forskning, undervisning och
bevarande av kulturarvet bör därför omprövas i ljuset av dessa nya
användningsområden. Obligatoriska undantag eller inskränkningar för användning av
teknik för text- och datautvinning inom forskning, illustrationer i undervisningssyfte i
den digitala miljön och för bevarande av kulturarvet bör införas. För
användningsområden som inte omfattas av de undantag eller inskränkningar som
anges i det här direktivet bör de undantag och inskränkningar som finns i unionsrätten
fortsätta att gälla. Direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG bör anpassas.

(6)

Syftet med de undantag och inskränkningar som anges i detta direktiv är att uppnå en
skälig avvägning mellan rättigheter och intressen hos upphovsmän och andra
rättsinnehavare å ena sidan och hos användare å andra sidan. De kan endast tillämpas i
vissa särskilda fall som inte strider mot det normala utnyttjandet av verken eller andra
alster och som inte oskäligt inkräktar på rättighetshavarnas legitima intressen.

27

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser
(EGT L 77, 27.3.1996, s. 20).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa
aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s.
10).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och
utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående
rättigheter (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för
datorprogram (EUT L 111, 5.5.2009, s. 16).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten
användning av anonyma verk (EUT L 299, 27.10.2012, s. 5).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning
av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till
musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (EUT L 84, 20.3.2014, s. 72).
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(7)

Skyddet av tekniska åtgärder som fastställs i direktiv 2001/29/EG är av största vikt för
att säkerställa skydd och ett effektivt utövande av de rättigheter som beviljats
upphovsmän och andra rättsinnehavare enligt unionsrätten. Detta skydd bör bibehållas
samtidigt som man säkerställer att användningen av tekniska åtgärder inte hindrar
åtnjutandet av de undantag och inskränkningar som fastställs i detta direktiv, vilket är
särskilt relevant i onlinemiljön. rättsinnehavare bör ha möjlighet att säkerställa detta
genom frivilliga åtgärder. De bör ha frihet att välja formen och villkoren för att förse
dem som omfattas av de undantag och den inskränkning som fastställs i detta direktiv
med möjligheter att dra nytta av undantagen och inskränkningen, förutsatt att dessa
möjligheter är skäliga. I avsaknad av frivilliga åtgärder bör medlemsstaterna vidta
lämpliga åtgärder i enlighet med artikel 6.4 första stycket i direktiv 2001/29/EG.

(8)

Ny teknik möjliggör automatisk datorstödd analys av informationen i digital form,
t.ex. text, ljud, bild eller data, allmänt kallat text- och datautvinning. Denna teknik gör
det möjligt för forskare att behandla stora mängder information för att skaffa sig nya
kunskaper och upptäcka nya tendenser. Samtidigt som teknik för text- och
datautvinning är vanlig inom den digitala ekonomin, råder det samsyn om att text- och
datautvinning kan vara till fördel för i synnerhet forskarsamfundet och därigenom
främja innovation. I unionen är forskningsorganisationer, t.ex. universitet och
forskningsinstitut, dock osäkra om rättsläget vad gäller i vilken omfattning de kan
utföra text- och datautvinning av innehåll. I vissa fall kan text- och datautvinning
omfatta handlingar som skyddas av upphovsrätt och/eller av databasrätt sui generis,
framför allt mångfaldigande av verk eller andra alster och/eller utvinning av innehåll
från en databas. Om det inte finns något undantag eller någon inskränkning som kan
tillämpas krävs det ett tillstånd från rättighetshavarna att utföra sådana handlingar.
Text- och datautvinning kan också utföras med avseende på enkla fakta eller data som
inte är upphovsrättsskyddade, och i dessa fall krävs inget tillstånd.

(9)

Unionslagstiftningen föreskriver redan vissa undantag och inskränkningar som
omfattar användning för forskningsändamål vilka kan vara tillämpliga på text- och
datautvinning. Dessa undantag och inskränkningar är dock frivilliga och inte helt
anpassade till användningen av teknik inom vetenskaplig forskning. Om forskare har
laglig tillgång till innehåll, exempelvis genom prenumerationer på publikationer eller
licenser för öppen tillgång, får villkoren i licenserna dessutom undanta text- och
datautvinning. Eftersom forskning i allt högre grad utförs med hjälp av digital teknik
finns det en risk för att unionens konkurrensposition på forskningsområdet blir
lidande, om inte åtgärder vidtas för att komma till rätta med ovissheten kring rättsläget
när det gäller text- och datautvinning.

(10)

Denna osäkerhet bör åtgärdas genom ett obligatoriskt undantag från rätten till
mångfaldigande och också från rätten att förbjuda utvinning av innehåll från en
databas. Det nya undantaget bör gälla utan att det påverkar tillämpningen av det
befintliga obligatoriska undantaget för tillfälliga former av mångfaldigande som
föreskrivs i artikel 5.1 i direktiv 2001/29, som bör fortsätta att gälla för text- och
datautvinningsteknik som inte omfattar kopiering som går utöver tillämpningsområdet
för det undantaget. Forskningsorganisationer bör också omfattas av undantaget när de
deltar i offentlig-privata partnerskap.

(11)

Forskningsorganisationer i hela unionen omfattar ett brett spektrum av enheter vars
främsta mål är att bedriva vetenskaplig forskning eller att göra det i kombination med
att tillhandahålla utbildningstjänster. Eftersom enheterna är av så olika slag är det
viktigt att ha en gemensam syn på dem som omfattas av undantaget. Trots olika
juridiska former och strukturer har forskningsorganisationer i medlemsstaterna rent
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allmänt det gemensamt att de agerar antingen på icke vinstdrivande grund eller inom
ramen för ett uppdrag i allmänhetens intresse som erkänns av staten. Ett sådant
uppdrag i allmänhetens intresse kan exempelvis återspeglas genom offentlig
finansiering eller genom bestämmelser i nationell lagstiftning eller offentliga
upphandlingskontrakt. Samtidigt bör organisationer över vilka kommersiella företag
har ett avgörande inflytande som tillåter dem att utöva kontroll på grund av
strukturella faktorer, t.ex. deras egenskap av aktieägare eller medlemmar, vilket kan
leda till förmånstillträde till forskningsresultaten, inte betraktas som
forskningsorganisationer i den mening som avses i detta direktiv.

SV

(12)

Med tanke på det potentiellt stora antalet ansökningar om tillgång till och
nedladdningar av rättsinnehavares verk eller andra alster, bör de tillåtas att vidta
åtgärder om det finns en risk för att säkerheten och integriteten i systemet eller
databaserna där verken eller andra alster finns skulle äventyras. Dessa åtgärder bör inte
gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet att säkerställa systemets säkerhet
och integritet och bör inte undergräva en effektiv tillämpning av undantaget.

(13)

Det finns inget behov av att föreskriva ersättning till rättsinnehavare när det gäller
användning inom ramen för det undantag för text- och datautvinning som införs
genom detta direktiv, eftersom skadan bör vara minimal med beaktande av
undantagets art och omfattning.

(14)

Artikel 5.3 a i direktiv 2001/29/EG ger medlemsstaterna rätt att införa ett undantag
från eller en inskränkning i rätten till mångfaldigande, överföring till allmänheten och
tillgängliggörande bl.a. för användning uteslutande i illustrativt syfte inom
undervisning. Dessutom tillåter artiklarna 6.2 b och 9 b i direktiv 96/9/EG användning
av en databas och utdrag från eller vidareutnyttjande av en väsentlig del av dess
innehåll i illustrativt syfte inom undervisning. Tillämpningsområdet för dessa
undantag eller inskränkningar och hur de gäller vid digital användning är oklart.
Dessutom råder det oklarhet om huruvida dessa undantag eller inskränkningar är
tillämpliga om undervisningen sker online och därmed på distans. Dessutom säger den
nuvarande ramen inget om en gränsöverskridande effekt. Denna situation kan hämma
utvecklingen av digitalt understödd undervisning och distansundervisning. Därför
måste ett nytt undantag eller en ny inskränkning av obligatorisk art införas för att
säkerställa att utbildningsanstalter har full visshet om rättsläget när de utnyttjar verk
eller andra alster i digital undervisning, även online och över gränserna.

(15)

Även om distansundervisning och gränsöverskridande utbildningsprogram för det
mesta utvecklas på högre utbildningsnivåer används digitala verktyg och resurser i allt
större utsträckning på alla utbildningsnivåer, särskilt för att förbättra och berika
lärandeupplevelsen. Det undantag eller den inskränkning som föreskrivs i detta
direktiv bör därför gynna alla utbildningsanstalter inom primär- och
sekundärutbildning, yrkesutbildning och högre utbildning i den mån de bedriver sin
undervisningsverksamhet i icke-kommersiellt syfte. En utbildningsanstalts
organisationsstruktur och finansieringssätt är inte de avgörande faktorerna för att
avgöra om dess verksamhet är av icke-kommersiell karaktär.

(16)

Undantaget eller inskränkningen bör omfatta digital användning av verk och andra
alster, exempelvis användningen av delar av eller utdrag från verk för att stödja, berika
eller komplettera undervisningen, inbegripet tillhörande lärande. Verk eller andra
alster enligt undantaget eller inskränkningen bör endast användas inom ramen för
undervisning och inlärning som sker under utbildningsanstalters ansvar, även i
samband med tentamina, och bör begränsas till vad som är nödvändigt för syftet med
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sådan verksamhet. Undantaget eller inskränkningen bör omfatta både användning via
digitala medier i klassrummet och onlineutnyttjande över den berörda
utbildningsanstaltens säkra elektroniska nätverk, som bör skyddas bl.a. med hjälp av
autenticeringsförfaranden. Undantaget eller inskränkningen bör anses omfatta de
särskilda tillträdesbehoven hos personer med funktionshinder i samband med
användning i illustrativt syfte inom undervisning.

SV

(17)

Olika system, som bygger på tillämpningen av det undantag som föreskrivs i direktiv
2001/29/EG eller på licensavtal som täcker andra användningsområden, har införts i
flera medlemsstater för att underlätta användning av verk och andra alster för
utbildningsändamål. Dessa system har vanligen utvecklats med hänsyn tagen till
behoven i utbildningsanstalter och på olika utbildningsnivåer. Det är viktigt att
harmonisera omfattningen av det nya obligatoriska undantaget eller den nya
obligatoriska inskränkningen med avseende på digital användning och undervisning
över gränserna, men formerna för genomförandet kan variera från en medlemsstat till
en annan, i den mån de inte hindrar en effektiv tillämpning av undantaget eller
inskränkningen eller gränsöverskridande användning. Detta bör ge medlemsstaterna
möjlighet att bygga vidare på de befintliga system som fastställts på nationell nivå.
Medlemsstaterna kan i synnerhet besluta att förena tillämpningen av undantaget eller
inskränkningen, helt eller delvis, med villkoret att det finns tillgång till lämpliga
licenser som åtminstone omfattar samma användningsområden som de som är tillåtna
enligt undantaget. Denna mekanism skulle t.ex. ge företräde för licenser för material
som främst är avsedda för utbildningsmarknaden. För att undvika att en sådan
mekanism ger upphov till ovisshet om rättsläget eller administrativa bördor för
utbildningsanstalter, bör medlemsstater som tillämpar denna metod vidta konkreta
åtgärder för att säkerställa att licensieringssystem som möjliggör digital användning av
verk eller andra alster i illustrativt syfte inom undervisning är lättillgängliga och att
utbildningsanstalter är medvetna om förekomsten av sådana licensieringssystem.

(18)

En bevarandeåtgärd kan kräva mångfaldigande av ett verk eller annat alster i en
kulturarvsinstitutions samlingar och följaktligen att tillstånd inhämtas från de berörda
rättighetshavarna. Kulturarvsinstitutioner ägnar sig åt att bevara sina samlingar för
framtida generationer. Den digitala tekniken erbjuder nya sätt att bevara det kulturarv
som finns i dessa samlingar, men den medför också nya utmaningar. Mot bakgrund av
dessa nya utmaningar är det nödvändigt att anpassa den nuvarande rättsliga ramen
genom att föreskriva ett obligatoriskt undantag från rätten till mångfaldigande för att
möjliggöra dessa bevarandeåtgärder.

(19)

Olika metoder i medlemsstaterna när det gäller kulturarvsinstitutioners
bevarandeåtgärder hindrar gränsöverskridande samarbete och kulturarvsinstitutioners
utbyte av metoder för bevarande av kulturarvet på den inre marknaden, vilket leder till
ineffektiv resursanvändning.

(20)

Medlemsstaterna bör därför vara skyldiga att föreskriva ett undantag som tillåter
kulturarvsinstitutioner att för bevarandeändamål mångfaldiga verk och andra alster
som finns permanent i deras samlingar, t.ex. för att lösa problem med föråldrad teknik
eller stödstrukturer som försvagats. Ett sådant undantag bör göra det möjligt att
framställa kopior med lämpliga verktyg, metoder eller tekniker för bevarande, i det
antal som behövs och när som helst under ett verks eller annat alsters livstid i den
utsträckning som krävs för att framställa ett exemplar enbart för bevarandeändamål.
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(21)

Vid tillämpningen av detta direktiv bör verk och andra alster anses ingå permanent i en
kulturarvsinstitutions samlingar när exemplar ägs eller innehas permanent av
kulturarvsinstitutionen, t.ex. som en följd av överlåtelse av äganderätt eller licensavtal.

(22)

Kulturarvsinstitutioner bör ha tillgång till en tydlig ram för digitalisering och
spridning, även över gränserna, av utgångna verk eller andra alster. Särdragen hos
samlingarna av utgångna verk innebär dock att det kan vara svårt att få ett
förhandsgodkännande från enskilda rättsinnehavare. Detta kan t.ex. bero på åldern på
verken eller andra alster, deras begränsade kommersiella värde eller det faktum att de
aldrig varit avsedda för kommersiellt bruk. Det är därför nödvändigt att föreskriva
åtgärder som underlättar licensiering av rättigheter till utgångna verk som ingår i
kulturarvsinstitutioners samlingar och därmed möjliggöra ingåendet av avtal med
gränsöverskridande verkan på den inre marknaden.

(23)

Medlemsstaterna bör, inom ramen för detta direktiv, kunna tillämpa flexibilitet vid
valet av den särskilda typ av mekanism som gör det möjligt att utvidga licenser för
utgångna verk till rättigheterna för rättsinnehavare som inte företräds av den kollektiva
förvaltningsorganisationen, i enlighet med deras rättsliga traditioner, sedvänjor eller
omständigheter. Sådana mekanismer kan omfatta utvidgade kollektiva licenser och
presumtioner om representation.

(24)

I samband med dessa licensieringsmekanismer är det viktigt med ett rigoröst och
välfungerande system för kollektiv förvaltning. Detta system omfattar i synnerhet
regler om god förvaltning, transparens och rapportering samt om regelbunden,
omsorgsfull och korrekt fördelning och utbetalning av utestående belopp till enskilda
rättsinnehavare, i enlighet med direktiv 2014/26/EU. Ytterligare lämpliga
skyddsmekanismer bör finnas tillgängliga för alla rättsinnehavare, som bör ges
möjlighet att avstå från att tillämpa sådana mekanismer på sina verk eller andra alster.
Villkor som är knutna till dessa mekanismer bör inte påverka deras praktiska betydelse
för kulturarvsinstitutioner.

(25)

Med tanke på mångfalden av verk och andra alster i kulturarvsinstitutionernas
samlingar är det viktigt att de licensieringsmekanismer som införs genom detta
direktiv är tillgängliga och kan användas i praktiken för olika typer av verk och andra
alster, såsom fotografier, ljudinspelningar och audiovisuella verk. För att ta hänsyn till
särdragen hos olika kategorier av verk och andra alster vad gäller metoder för
publicering och distribution och för att underlätta användningen av dessa mekanismer,
kan det bli nödvändigt för medlemsstaterna att fastställa särskilda krav och förfaranden
för den praktiska tillämpningen av dessa mekanismer. Det är lämpligt att
medlemsstaterna samråder med rättsinnehavare, användare och kollektiva
förvaltningsorganisationer när de gör detta.

(26)

Av hänsyn till principen om internationell hövlighet bör de licensieringsmekanismer
för digitalisering och spridning av verk som föreskrivs i detta direktiv inte tillämpas på
verk eller andra alster som först publicerats eller, om de inte har publicerats, först
utsänds i ett tredjeland eller, i fråga om filmverk eller audiovisuella verk, verk vars
producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i ett tredjeland. Dessa mekanismer
bör inte heller tillämpas på tredjelandsmedborgares verk eller andra alster, utom när de
först publiceras eller, om de inte har publicerats, först utsänds i en medlemsstat eller,
när det gäller filmverk eller audiovisuella verk, verk vars producent har sitt säte eller
sin vanliga vistelseort i en medlemsstat.

(27)

Eftersom massdigitaliseringsprojekt kan medföra betydande investeringar för
kulturarvsinstitutioner bör licenser som beviljats enligt den mekanism som föreskrivs i
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detta direktiv inte hindra dem från att generera tillräckliga intäkter för att täcka
kostnaderna för licensen och kostnaderna för digitalisering och spridning av de verk
och andra alster som omfattas av licensen.

SV

(28)

Information bör offentliggöras på lämpligt sätt om kulturarvsinstitutioners pågående
och framtida användning av utgångna verk och andra alster på grundval av de
licensieringsmekanismer som föreskrivs i detta direktiv och de arrangemang som gör
det möjligt för alla rättsinnehavare att avstå från att tillämpa licenser på sina verk eller
andra alster. Detta är särskilt viktigt när användning sker över gränserna på den inre
marknaden. Det är därför lämpligt att fastställa bestämmelser om inrättandet av en
gemensam allmänt tillgänglig webbportal för unionen för att göra sådan information
tillgänglig för allmänheten under en rimlig tidsperiod innan den gränsöverskridande
användningen äger rum. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
386/201233 har Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet i uppdrag att utföra
vissa uppgifter och aktiviteter, som finansieras med hjälp av egna budgetmedel och
som syftar till att underlätta och stödja de nationella myndigheternas, den privata
sektorns och unionsinstitutionernas verksamhet i kampen mot, inbegripet
förebyggandet av, intrång i immateriella rättigheter. Därför bör byrån vara det organ
som upprättar och förvaltar den europeiska portal som gör sådan information
tillgänglig.

(29)

Beställtjänster har potential att spela en avgörande roll för spridningen av europeiska
verk i hela Europeiska unionen. Avtal om onlineutnyttjande av sådana verk kan dock
stöta på problem som gäller licensiering av rättigheter. Sådana problem kan uppstå
t.ex. när innehavaren av rättigheterna för ett visst territorium inte är intresserad av
onlineutnyttjande av verket eller om det finns problem som hänger samman med
tidsramen för utnyttjandet.

(30)

För att underlätta licensiering av rättigheter till audiovisuella verk till plattformar för
beställvideo
kräver
detta
direktiv
att
medlemsstaterna
inrättar
en
förhandlingsmekanism som gör det möjligt för parter som är villiga att förhandla fram
ett avtal att förlita sig på hjälp från ett opartiskt organ. Detta organ bör sammanträda
med parterna och hjälpa till med förhandlingarna genom att ge professionell och
extern rådgivning. Mot denna bakgrund bör medlemsstaterna besluta om villkoren för
förhandlingsmekanismens funktion, bl.a. när och hur länge förhandlingshjälpen ska
ges och vem som ska bära kostnaderna. Medlemsstaterna bör säkerställa att de
administrativa och finansiella bördorna förblir proportionerliga för att garantera
förhandlingsforumets effektivitet.

(31)

En fri och pluralistisk press är avgörande för att säkerställa kvalitetsjournalistik och
medborgarnas tillgång till information. Den ger ett mycket grundläggande bidrag till
den offentliga debatten och ett välfungerande demokratiskt samhälle. I övergången
från tryckt till digital teknik har utgivare av presspublikationer problem med
licensieringen av onlineutnyttjande av deras publikationer och med att få tillbaka sina
investeringar. Under omständigheter där utgivare av presspublikationer inte erkänns
som rättsinnehavare är licensiering och hävdande i den digitala miljön ofta komplex
och ineffektiv.

33

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 386/2012 av den 19 april 2012 om tilldelning till
Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) av uppgifter i
samband med säkerställande av skydd för immateriella rättigheter, inbegripet sammanförande av
företrädare för offentlig och privat sektor i ett europeiskt observatorium avseende intrång i immateriella
rättigheter (EUT L 129, 16.5.2012, s. 1).
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(32)

utgivares organisatoriska och finansiella bidrag till produktion av presspublikationer
måste erkännas och främjas ytterligare för att säkerställa hållbarheten i
förlagsbranschen. Det är därför nödvändigt att på unionsnivå skapa ett harmoniserat
rättsligt skydd för presspublikationer när det gäller digital användning. Ett sådant
skydd bör garanteras effektivt genom att i unionslagstiftningen införa upphovsrätten
närstående rättigheter för mångfaldigande och tillgängliggörande för allmänheten av
presspublikationer när det gäller digital användning.

(33)

Vid tillämpningen av detta direktiv är det nödvändigt att definiera begreppet
presspublikation på ett sätt som endast omfattar journalistiska publikationer som
publiceras av en tjänsteleverantör, periodiskt eller regelbundet uppdaterade i medier, i
informations- eller underhållningssyfte. Sådana publikationer skulle exempelvis kunna
vara dags-, vecko- eller månadstidningar av allmänt eller särskilt intresse samt
nyhetswebbplatser. Periodiska publikationer som ges ut för vetenskapliga eller
akademiska ändamål, såsom vetenskapliga tidskrifter, bör inte omfattas av det skydd
som ges till presspublikationer i detta direktiv. Detta skydd omfattar inte
hyperlänkningsåtgärder som inte utgör överföring till allmänheten.

(34)

De rättigheter som tillkommer utgivare av presspublikationer enligt detta direktiv bör
ha samma räckvidd som de rättigheter till mångfaldigande och tillgängliggörande för
allmänheten som anges i direktiv 2001/29/EG, i den mån det rör sig om digital
användning. De bör också omfattas av samma bestämmelser om undantag och
inskränkningar som gäller för de rättigheter som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG,
inbegripet det undantag för citat för användning i kritik eller recensioner som fastställs
i artikel 5.3 d i samma direktiv.

(35)

Det skydd som ges utgivare av presspublikationer i detta direktiv bör inte påverka
rättigheterna för upphovsmän och andra rättsinnehavare till verk och andra alster som
ingår i publikationer, bl. a. vad gäller i vilken utsträckning upphovsmän och andra
rättsinnehavare kan använda sina verk eller andra alster oberoende av den tidning i
vilken de ingår. Därför bör utgivare av presspublikationer inte kunna åberopa det
skydd de ges mot upphovsmän och andra rättsinnehavare. Detta påverkar inte avtal
som ingåtts mellan utgivare av presspublikationer å ena sidan och upphovsmän och
andra rättsinnehavare å andra sidan.

(36)

utgivare, inbegripet utgivare av presspublikationer, böcker eller vetenskapliga
publikationer, bedriver ofta sin verksamhet på grundval av överlåtelse av upphovsrätt
genom avtal eller lagbestämmelser. I detta sammanhang gör utgivare en investering i
syfte att utnyttja de verk som ingår i deras publikationer och kan i vissa fall gå miste
om inkomster, om sådana verk används inom ramen för undantag eller inskränkningar,
t.ex. för privat kopiering och reprografi. I ett antal medlemsstater delas ersättning för
användning enligt dessa undantag mellan upphovsmän och utgivare. För att beakta
denna situation och öka säkerheten om rättsläget för alla berörda parter bör
medlemsstaterna tillåtas att fastställa att, när en upphovsman har överlåtit eller
licensierat sina rättigheter till en utgivare eller på annat sätt bidrar med sitt verk till en
publikation och det finns system för att ersätta den skada som orsakats av ett undantag
eller en inskränkning, har utgivare rätt att göra anspråk på en andel av denna
ersättning, medan utgivarens börda att styrka sitt anspråk inte bör gå utöver vad som
krävs i det nuvarande systemet.

(37)

Under de senaste åren har marknaden för onlineinnehåll blivit mer komplex.
Onlinetjänster som ger tillgång till upphovsrättsskyddat innehåll som laddas upp av
användarna utan rättighetsinnehavarnas deltagande har blomstrat och blivit den
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viktigaste källan till tillgång till innehåll på nätet. Detta påverkar rättsinnehavarnas
möjligheter att avgöra om och på vilka villkor deras verk och andra alster används
samt deras möjligheter att få en tillräcklig ersättning för detta.
(38)

När leverantörer av informationssamhällets tjänster lagrar och ger allmänheten tillgång
till upphovsrättsskyddade verk eller andra alster som laddats upp av användarna, och
därmed går längre än att enbart tillhandahålla fysiska faciliteter och utför en
överföring till allmänheten, är de skyldiga att ingå licensavtal med rättsinnehavare,
såvida de inte är berättigade till undantag från ansvar enligt artikel 14 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG34.
Vad gäller artikel 14 är det nödvändigt att kontrollera om tjänsteleverantören spelar en
aktiv roll, bl.a. genom att optimera presentationen av de uppladdade verken eller andra
alstren eller genom att marknadsföra dem, oavsett vilken typ av medel som används
för ändamålet.
För att säkerställa att licensavtal fungerar bör leverantörer av informationssamhällets
tjänster som lagrar och tillgängliggör för allmänheten stora mängder upphovsrättsligt
skyddade verk eller andra alster som laddats upp av användarna vidta lämpliga och
proportionella åtgärder för att säkerställa skyddet för verk eller andra alster, t.ex.
genom införande av effektiv teknik. Denna skyldighet bör även gälla när leverantörer
av informationssamhällets tjänster har rätt till undantaget från ansvar i artikel 14 i
direktiv 2000/31/EG.

SV

(39)

Samarbete mellan rättsinnehavare och leverantörer av informationssamhällets tjänster
som lagrar och tillgängliggör för allmänheten stora mängder av upphovsrättsskyddade
verk eller andra alster som laddats upp av användare är avgörande för att tekniken
(t.ex. innehållsigenkänningsteknik) ska fungera. I sådana fall bör rättsinnehavare
lämna nödvändiga uppgifter för att tjänsterna ska kunna fastställa deras innehåll, och
tjänsterna bör vara transparenta gentemot rättsinnehavare när det gäller den teknik som
används för att möjliggöra bedömning av deras ändamålsenlighet. Tjänsterna bör
särskilt ge rättsinnehavare information om vilken typ av teknik som används, hur den
fungerar och hur väl de lyckas med att känna igen rättsinnehavares innehåll. Dessa
tekniker bör också ge rättsinnehavare möjlighet att få information från leverantörerna
av informationssamhällets tjänster om användningen av deras innehåll som omfattas
av ett avtal.

(40)

Vissa rättsinnehavare, t.ex. upphovsmän och utövande konstnärer, behöver
information för att kunna bedöma det ekonomiska värdet av deras rättigheter som
harmoniserats enligt unionslagstiftningen. Detta är särskilt fallet när sådana
rättsinnehavare beviljar en licens eller en överlåtelse av rättigheter mot ersättning.
Eftersom upphovsmän och utövande konstnärer ofta har en svagare
förhandlingsposition när de beviljar licenser eller överlåter sina rättigheter, behöver de
information för att kunna bedöma det fortsatta ekonomiska värdet av sina rättigheter
jämfört med den ersättning de fått för sin licens eller överlåtelse, men de ställs ofta
inför en brist på transparens. Därför är information från deras avtalsparter eller från
dem till vilka rätten har övergått viktig för transparensen och jämvikten i det system
genom vilket ersättningar till upphovsmän och utövande konstnärer fastställs.

34

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på
informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden, EGT L 178,
1.7.2000, s. 1.
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(41)

Vid genomförandet av transparenskrav bör hänsyn tas till särdragen hos olika
innehållssektorer och hos upphovsmäns och utövande konstnärers rättigheter inom
varje sektor. Medlemsstaterna bör samråda med alla berörda parter eftersom detta bör
vara till hjälp vid fastställandet av sektorsspecifika krav. Kollektivförhandlingar bör
ses som en möjlighet att nå en överenskommelse mellan berörda parter när det gäller
transparens. En övergångsperiod bör införas för att nuvarande rapporteringspraxis ska
kunna anpassas till transparenskraven. Transparenskraven behöver inte tillämpas på
avtal som ingåtts med kollektiva förvaltningsorganisationer, eftersom dessa redan
omfattas av transparenskrav enligt direktiv 2014/26/EU.

(42)

Vissa avtal om utnyttjande av rättigheter som harmoniserats på unionsnivå är av lång
varaktighet, som erbjuder få möjligheter för upphovsmän och utövande konstnärer att
omförhandla dem med sina avtalsparter eller med dem till vilka rätten har övergått.
Därför bör det, utan att det påverkar den lagstiftning som är tillämplig på avtal i
medlemsstaterna, finnas en ersättningsjusteringsmekanism för fall där den ersättning
som ursprungligen överenskommits i en licens eller en överlåtelse av rättigheter är
oproportionerligt låg i förhållande till de relevanta intäkterna och den nytta som
uppstår vid utnyttjande av verket eller upptagning av framförandet, även med hänsyn
till den transparens som säkerställs genom detta direktiv. Bedömningen av situationen
bör ta hänsyn till de specifika omständigheterna i varje enskilt fall samt särdrag och
praxis i de olika innehållssektorerna. Om parterna inte kan komma överens om en
anpassning av ersättningen bör upphovsmannen eller den utövande konstnären ha rätt
att väcka talan vid en domstol eller annan behörig myndighet.

(43)

Upphovsmän och utövande konstnärer är ofta motvilliga att hävda sina rättigheter
gentemot sina avtalspartner vid domstol. Medlemsstaterna bör därför sörja för ett
alternativt tvistlösningsförfarande för klagomål som avser transparenskrav och
avtalsanpassningsmekanismen.

(44)

Målen för detta direktiv, dvs. att modernisera vissa aspekter av unionens ram för
upphovsrätten för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och nya kanaler för
distribution av skyddat innehåll på den inre marknaden, kan inte i tillräcklig
utsträckning uppnås av medlemsstaterna utan kan snarare, på grund av deras
omfattning, verkningar och gränsöverskridande dimension, bättre uppnås på
unionsnivå. Därför får EU vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i
artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen
i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå
dessa mål.

(45)

Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer
som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Detta direktiv bör således tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa
rättigheter och principer.

(46)

All behandling av personuppgifter enligt detta direktiv bör respektera de
grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv och
rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste
överensstämma med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG35 och
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG36.

35

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
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(47)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från
medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument37 har medlemsstaterna
åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas
av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i ett
direktiv och motsvarande delar i nationella instrument för införlivande. Med avseende
på detta direktiv anser lagstiftaren att översändandet av sådana dokument är berättigat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

36

37
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(EGT L 281, 23.11.1995, s. 31). Det direktivet upphävs med verkan från och med den 25 maj 2018 och
ska ersättas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119,
4.5.2016, s. 1).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av
personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktivet om
integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37) i sin ändrade lydelse enligt
direktiv 2006/24/EG och direktiv 2009/136/EG kallat direktivet om integritet och elektronisk
kommunikation.
EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.
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AVDELNING I
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde
1.

I detta direktiv fastställs regler som syftar till ytterligare harmonisering av den
unionslagstiftning som är tillämplig på upphovsrätt och närstående rättigheter inom
ramen för den inre marknaden, med särskild hänsyn till digital och
gränsöverskridande användning av skyddat innehåll. Det fastställer också
bestämmelser om undantag och inskränkningar, om underlättande av licensiering
samt bestämmelser som syftar till att säkerställa en välfungerande marknadsplats för
utnyttjande av verk och andra alster.

2.

Utom i de fall som anges i artikel 6 ska detta direktiv inte på något sätt påverka
befintliga bestämmelser i de direktiv som nu är i kraft på området, särskilt direktiv
96/9/EG, 2001/29/EG, 2006/115/EG, 2009/24/EG, 2012/28/EU och 2014/26/EU.
Artikel 2
Definitioner

I detta direktiv gäller följande definitioner:
(1)

forskningsorganisation: universitet, forskningsinstitution eller varje annan
organisation vars främsta mål är att bedriva vetenskaplig forskning eller att bedriva
vetenskaplig forskning och tillhandahålla utbildningstjänster
(a)

på icke vinstdrivande grund eller genom att återinvestera alla vinster i sin
vetenskapliga forskning, eller

(b)

i enlighet med ett uppdrag i allmänhetens intresse som har erkänts av en
medlemsstat,

på ett sådant sätt att ett företag som utövar ett avgörande inflytande på en sådan
organisation inte kan ha prioriterad tillgång till resultaten av forskningen.

SV

(2)

text- och datautvinning: automatisk analysteknik som används för att analysera text
och data i digital form för att generera information såsom mönster, trender och
korrelationer,

(3)

kulturarvsinstitution: ett bibliotek eller museum som är tillgängligt för allmänheten,
ett arkiv eller en film- eller ljudarvsinstitution,

(4)

presspublikation: en upptagning av en uppsättning litterära verk av journalistiskt
slag, som även kan omfatta andra verk eller alster och som utgör ett enskilt inslag i
en tidskrift eller regelbundet uppdaterad publikation under en enda rubrik, till
exempel en dagstidning eller en allmän tidskrift eller specialtidskrift, som har till
syfte att tillhandahålla information som avser nyheter eller andra teman och som
publiceras i medier på initiativ av en tjänsteleverantör och under dennes redaktionella
ansvar och kontroll.
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AVDELNING II
ÅTGÄRDER FÖR ATT ANPASSA UNDANTAG OCH
INSKRÄNKNINGAR TILL EN DIGITAL OCH
GRÄNSÖVERSKRIDANDE MILJÖ
Artikel 3
Text- och datautvinning
1.

Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag till de rättigheter som fastställs i artikel
2 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG och artikel 11.1 i
detta direktiv för mångfaldigande och utvinning som forskningsorganisationer
genomför i syfte att utföra text- och datautvinning av verk eller andra alster som de
har lagligt tillträde till för forskningsändamål.

2.

Varje avtalsbestämmelse som strider mot undantaget i punkt 1 ska vara ogiltig.

3.

rättsinnehavare ska ha rätt att vidta åtgärder för att säkerställa säkerheten och
integriteten i nätverk och databaser där verk eller andra alster finns. Dessa åtgärder
ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

4.

Medlemsstaterna ska uppmuntra rättsinnehavare och forskningsorganisationer att
fastställa gemensamt överenskommen bästa praxis när det gäller tillämpningen av de
åtgärder som avses i punkt 3.
Artikel 4
Användning av verk och andra alster i digital och gränsöverskridande
undervisningsverksamhet

1.

2.

Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag eller en inskränkning av de rättigheter
som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i
direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 i direktiv 2009/24/EG och artikel 11.1 i detta direktiv
för att möjliggöra digital användning av verk och andra alster uteslutande i
illustrativt syfte inom undervisning, i den utsträckning detta är motiverat med hänsyn
till det icke-kommersiella syfte som ska uppnås, förutsatt att användningen
(a)

äger rum i lokaler tillhörande en utbildningsanstalt eller via ett säkert
elektroniskt nätverk som endast är åtkomligt för utbildningsanstaltens elever
eller studenter och lärarkår,

(b)

åtföljs av angivande av källan, inbegripet upphovsmannens namn, om inte detta
visar sig vara omöjligt.

Medlemsstaterna får föreskriva att det undantag som har antagits enligt punkt 1 inte
gäller generellt eller i fråga om särskilda typer av verk eller andra alster, förutsatt att
lämpliga licenser som tillåter de åtgärder som beskrivs i punkt 1 finns lätt tillgängliga
på marknaden.
Medlemsstater som utnyttjar bestämmelsen i första stycket ska vidta nödvändiga
åtgärder för att säkerställa lämplig tillgänglighet och synlighet för de licenser som
tillåter de åtgärder som beskrivs i punkt 1 för utbildningsanstalter.

3.

SV

Användningen av verk och andra alster uteslutande i illustrativt syfte inom
undervisning via säkra elektroniska nätverk vilken sker i enlighet med de
bestämmelser i nationell lagstiftning som antagits i enlighet med den här artikeln ska
anses äga rum uteslutande i den medlemsstat där utbildningsanstalten är etablerad.

24

SV

4.

Medlemsstaterna får bestämma om rimlig ersättning för den skada som
rättighetshavarna orsakas av användningen av deras verk eller annat alster i enlighet
med punkt 1.
Artikel 5
Bevarande av kulturarvet

Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag från de rättigheter som föreskrivs i artikel 2 i
direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 a i direktiv
2009/24/EG och artikel 11.1 i detta direktiv, som tillåter att kulturarvsinstitutioner framställer
kopior av verk eller andra alster som finns permanent i deras samlingar, oavsett form eller
medium, om syftet endast är att bevara dessa verk eller andra alster och i den utsträckning det
är nödvändigt för ett sådant bevarande.
Artikel 6
Gemensamma bestämmelser
Artikel 5.5 och artikel 6.4 första, tredje och femte styckena i direktiv 2001/29/EG ska
tillämpas på de undantag och inskränkningar som föreskrivs i denna avdelning.

SV
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AVDELNING III
ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA LICENSIERINGSPRAXIS OCH
SÄKERSTÄLLA BREDARE TILLGÅNG TILL INNEHÅLL
KAPITEL 1
Utgångna verk
Artikel 7
Kulturarvsinstitutioners användning av utgångna verk
1.

2.

Medlemsstaterna ska föreskriva att när en kollektiv förvaltningsorganisation, för sina
medlemmars räkning, ingår en icke-exklusiv licens för icke-kommersiellt bruk med
en kulturarvsinstitution för digitalisering, distribution, överföring till allmänheten
eller tillgängliggörande av utgångna verk eller andra alster som finns permanent i
institutionens samlingar, kan en sådan icke-exklusiv licens förlängas eller antas gälla
rättsinnehavare i samma kategori som de som omfattas av licensen och som inte
företräds av den kollektiva förvaltningsorganisationen, förutsatt att
(a)

den kollektiva förvaltningsorganisationen, på grundval av mandat från
rättsinnehavare, väl representerar rättsinnehavare i kategorin verk eller andra
alster och de rättigheter som omfattas av licensen,

(b)

lika behandling garanteras alla rättsinnehavare i förhållande till villkoren i
licensen,

(c)

alla rättsinnehavare när som helst kan invända mot att deras verk eller andra
alster anses vara utgångna och utesluta att licensen tillämpas på deras verk eller
andra alster.

Ett verk eller annat alster ska anses vara utgånget när hela verket eller det andra
alstret, i alla dess översättningar, versioner och yttringar, inte är tillgängligt för
allmänheten via sedvanliga kommersiella kanaler och inte rimligen kan förväntas bli
det.
Medlemsstaterna
ska,
i
samråd
med
rättsinnehavare,
kollektiva
förvaltningsorganisationer och kulturarvsinstitutioner, säkerställa att de krav som
tillämpas för att avgöra om verk och andra alster kan licensieras i enlighet med punkt
1 inte går utöver vad som är nödvändigt och rimligt, och inte utesluter möjligheten
att fastställa att en samling som helhet är utgången, när det är rimligt att anta att alla
verk eller andra alster i samlingen är utgångna.

3.

Medlemsstaterna ska föreskriva att lämpliga informationsåtgärder vidtas när det
gäller
(a)

fastställande av att verk eller andra alster är utgångna,

(b)

licensen, och särskilt dess tillämpning på icke företrädda rättsinnehavare,

(c)

möjligheten för rättsinnehavare att göra invändningar, som avses i punkt 1 c,

även under en rimlig tidsperiod innan verk eller andra alster digitaliseras,
distribueras, överförs till allmänheten eller tillgängliggörs.
4.

SV

Medlemsstaterna ska säkerställa att de licenser som avses i punkt 1 inhämtas från en
kollektiv förvaltningsorganisation som är representativ för den medlemsstat där
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5.

(a)

verken eller fonogrammen först publicerades eller, om publicering inte har
skett, där de först utsändes, utom i fråga om filmverk och audiovisuella verk,

(b)

producenterna av verken har sitt säte eller hemvist, i fråga om filmverk och
audiovisuella verk, eller

(c)

kulturarvsinstitutionen är etablerad, om en medlemsstat eller ett tredjeland inte
har kunnat fastställas i enlighet med leden a och b efter det att rimliga
ansträngningar gjorts.

Punkterna 1, 2 och 3 ska inte tillämpas på tredjelandsmedborgares verk eller andra
alster förutom om punkt 4 a och b gäller.
Artikel 8
Gränsöverskridande användning

1.

Verk eller andra alster som omfattas av en licens som beviljats i enlighet med
artikel 7 får användas av kulturarvsinstitutionen i enlighet med licensvillkoren i
samtliga medlemsstater.

2.

Medlemsstaterna ska säkerställa att information som gör det möjligt att identifiera de
verk eller andra alster som omfattas av en licens som beviljats i enlighet med
artikel 7 samt information om möjligheten för rättsinnehavare att göra invändningar
som avses i artikel 7.1 c görs tillgänglig för allmänheten på en gemensam webbportal
under minst sex månader innan verk eller andra alster digitaliseras, distribueras,
överförs till allmänheten eller tillgängliggörs i andra medlemsstater än den där
licensen beviljades, och för licensens hela giltighetstid.

3.

Den webbportal som avses i punkt 2 ska upprättas och förvaltas av Europeiska
unionens byrå för immateriella rättigheter i enlighet med förordning (EU)
nr 386/2012.
Artikel 9
Dialog mellan berörda parter

Medlemsstaterna ska säkerställa en regelbunden dialog mellan rättighetshavarnas och
användarnas representativa organisationer och andra relevanta organisationer för de berörda
parterna för att, på sektorsspecifik basis, öka relevansen och användbarheten hos det
licenssystem som avses i artikel 7.1, säkerställa skydd för rättsinnehavare som avses i detta
kapitel är effektivt, särskilt när det gäller informationsåtgärder, och, i förekommande fall,
bistå vid fastställandet av de krav som avses i artikel 7.2 andra stycket.

KAPITEL 2
Tillgång och tillgänglighet när det gäller audiovisuella verk på plattformar
för beställvideo
Artikel 10
Förhandlingsmekanism
Medlemsstaterna ska säkerställa att parter som vill ingå ett avtal i syfte att tillgängliggöra
audiovisuella verk på plattformar för beställvideo kan förlita sig på hjälp från ett opartiskt
organ med relevant erfarenhet, om de möter svårigheter i samband med licensieringen av
rättigheter. Detta organ ska bistå vid förhandlingar och bidra till att nå överenskommelser.
Senast den [datum enligt artikel 21.1] ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om det
organ som avses i punkt 1.
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AVDELNING IV
ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ EN VÄLFUNGERANDE
MARKNADSPLATS FÖR UPPHOVSRÄTT
KAPITEL 1
Rättigheter i publikationer
Artikel 11
Skydd av presspublikationer vid digital användning
1.

Medlemsstaterna ska ge utgivare av presspublikationer de rättigheter som avses i
artiklarna 2 och 3.2 i direktiv 2001/29/EG för digital användning av deras
presspublikationer.

2.

De rättigheter som avses i punkt 1 ska inte på något sätt påverka de rättigheter som
unionsrätten ger upphovsmän och andra rättsinnehavare när det gäller de verk och
andra alster som ingår i en presspublikation. Dessa rättigheter får inte åberopas
gentemot dessa upphovsmän och andra rättsinnehavare, och får framför allt inte
beröva dem rätten att utnyttja sina verk och andra alster oberoende av den
presspublikation i vilken de ingår.

3.

Artiklarna 5–8 i direktiv 2001/29/EG och direktiv 2012/28/EU ska i tillämpliga delar
gälla i fråga om de rättigheter som avses i punkt 1.

4.

De rättigheter som avses i punkt 1 ska upphöra att gälla 20 år efter publicerandet av
presspublikationen. Denna frist ska beräknas från och med den första dagen i januari
året efter dagen för offentliggörandet.
Artikel 12
Krav på skälig ersättning

Medlemsstaterna får föreskriva att om en upphovsman har överlåtit eller licensierat en
rättighet till en utgivare, utgör överlåtelsen eller licensen en tillräcklig rättslig grund för
utgivaren att göra anspråk på en andel av ersättningen för användningen av verket inom
ramen för ett undantag eller en inskränkning i den rättighet som överlåtits eller licensierats.

KAPITEL 2
Viss användning av skyddat innehåll via nättjänster
Artikel 13
Användning av skyddat innehåll via leverantörer av informationssamhällets tjänster som
lagrar och ger tillgång till stora mängder verk och andra alster som laddats upp av deras
användare
1.

SV

Leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och ger allmänheten
tillgång till stora mängder verk eller andra alster som laddats upp av deras användare
ska, i samarbete med rättsinnehavare, vidta åtgärder för att säkerställa tillämpningen
av avtal som ingåtts med rättsinnehavare för användning av deras verk eller andra
alster eller för att hindra tillgång via deras tjänster till verk eller andra alster som
identifierats av rättsinnehavare genom samarbete med tjänsteleverantörerna. Dessa
åtgärder, t.ex. användningen av effektiv innehållsigenkänningsteknik, ska vara
lämpliga och proportionerliga. Tjänsteleverantörerna ska förse rättsinnehavare med
tillräcklig information om tillämpningen och utarbetandet av åtgärderna samt i
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förekommande fall med lämplig rapportering om erkännande och användning av
verk och andra alster.
2.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de tjänsteleverantörer som avses i punkt 1 inför
mekanismer för klagomål och prövning som finns tillgängliga för användare i
händelse av tvister om tillämpningen av de åtgärder som avses i punkt 1.

3.

Medlemsstaterna ska vid behov underlätta samarbetet mellan leverantörer av
informationssamhällets tjänster och rättsinnehavare genom dialoger med berörda
parter för att fastställa bästa praxis, såsom lämplig och proportionell
innehållsigenkänningsteknik, bland annat med beaktande av tjänsternas beskaffenhet,
tillgången till sådan teknik och dess effektivitet med hänsyn tagen till den tekniska
utvecklingen.

KAPITEL 3
Skälig ersättning i upphovsmäns och utövande konstnärers avtal
Artikel 14
Transparenskrav
1.

Medlemsstaterna ska säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer
regelbundet och med hänsyn till de särskilda förhållandena i varje sektor får aktuell,
korrekt och tillräcklig information om utnyttjandet av deras verk och framföranden
från dem till vilka de har licensierat eller överlåtit sina rättigheter, framför allt när det
gäller utnyttjande, intäkter och ersättning.

2.

Kravet i punkt 1 ska vara proportionerligt och effektivt och ska säkerställa en lämplig
transparensnivå i varje sektor. I de fall där den administrativa börda som
transparenskravet ger upphov till skulle vara oproportionerlig med hänsyn till de
intäkter som utnyttjandet av verket eller framförandet genererar kan medlemsstaterna
justera kravet i punkt 1, under förutsättning att kravet är ändamålsenligt och
säkerställer en tillräcklig transparensnivå.

3.

Medlemsstaterna får besluta att kravet i punkt 1 inte gäller när bidraget från
upphovsmannen eller den utövande konstnären inte är betydande med hänsyn till
verket eller framförandet som helhet.

4.

Punkt 1 ska inte gälla för enheter som omfattas av transparenskraven i direktiv
2014/26/EU.
Artikel 15
Avtalsanpassningsmekanism

Medlemsstaterna ska säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer har rätt att begära
ytterligare, lämplig ersättning från den part med vilken de ingått ett avtal om utnyttjande av
rättigheterna, när den ursprungligen överenskomna ersättningen är oproportionerligt låg i
förhållande till senare relevanta intäkter och vinster som härrör från utnyttjandet av verken
eller framförandena.
Artikel 16
Tvistlösningsmekanism
Medlemsstaterna ska föreskriva att tvister som gäller transparenskravet i artikel 14 och
avtalsanpassningsmekanismen i artikel 15 kan bli föremål för ett frivilligt förfarande för
alternativ tvistlösning.

SV

29

SV

AVDELNING V
SLUTBESTÄMMELSER
Artikel 17
Ändringar av andra direktiv
1.

Direktiv 96/9/EG ska ändras på följande sätt:
(a)

I artikel 6.2 ska led b ersättas med följande:
”b) vid bruk uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning eller vetenskaplig
forskning, alltid under förbehåll att källan anges, och i den utsträckning som
berättigas av det eftersträvade icke-kommersiella syftet, dock utan att det
påverkar de undantag och inskränkningar som föreskrivs i direktiv [detta
direktiv],”

(b)

I artikel 9 ska led b ersättas med följande:
”b) om det gäller utdrag i illustrativt syfte inom undervisning eller vetenskaplig
forskning, förutsatt att källan anges och att det berättigas av det eftersträvade
icke-kommersiella syftet, dock utan att det påverkar de undantag och
inskränkningar som föreskrivs i direktiv [detta direktiv],”

2.

Direktiv 2001/29/EG ska ändras på följande sätt:
(a)

I artikel 5.2 c ska led c ersättas med följande:
”c) För särskilda fall av mångfaldigande, utan direkt eller indirekt ekonomisk
eller kommersiell vinning, av bibliotek, utbildningsanstalter eller museer som
är tillgängliga för allmänheten eller av arkiv, dock utan att detta påverkar de
undantag och inskränkningar som föreskrivs i direktiv [detta direktiv].”

(b)

I artikel 5.3 ska led a ersättas med följande:
”b) Användning uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning eller
vetenskaplig forskning, i den utsträckning som är motiverad med hänsyn till
det icke-kommersiella syfte som ska uppnås, förutsatt att källan, inbegripet
upphovsmannens namn, anges, om inte detta visar sig vara omöjligt, dock utan
att det påverkar de undantag och inskränkningar som föreskrivs i direktiv [detta
direktiv].”

(c)

I artikel 12.4 ska följande led läggas till:
”e) Att undersöka hur införlivandet av direktiv [detta direktiv] påverkar den
inre marknadens funktion och att uppmärksamma eventuella problem vid
införlivandet.
f) Att underlätta utbyte av information om den relevanta utvecklingen inom
lagstiftning och rättspraxis samt om den praktiska tillämpningen av de åtgärder
som medlemsstaterna vidtagit för att införliva direktiv [detta direktiv].
g) Att diskutera eventuella andra frågor som uppstår i samband med
tillämpningen av direktiv [detta direktiv].”
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Artikel 18
Tillämpningsperiod
1.

Detta direktiv ska tillämpas på alla verk och andra alster som skyddas av
medlemsstaternas lagstiftning om upphovsrätt som är i kraft den [det datum som
nämns i artikel 21.1] eller senare.

2.

Bestämmelserna i artikel 11 ska också tillämpas på presspublikationer som
publiceras före den [det datum som nämns i artikel 21.1].

3.

Detta direktiv ska tillämpas utan att det påverkar åtgärder som har vidtagits och
rättigheter som har förvärvats före den [det datum som nämns i artikel 21.1].
Artikel 19
Övergångsbestämmelser

Avtal om licensiering eller överlåtelse av upphovsmäns och utövande konstnärers rättigheter
ska omfattas av transparenskravet i artikel 14 från och med den [ett år efter det datum som
nämns i artikel 21.1].
Artikel 20
Skydd av personuppgifter
Den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta direktiv ska ske i
enlighet med direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG.
Artikel 21
Införlivande
1.

Medlemsstaterna ska senast den [12 månader efter ikraftträdandet] sätta i kraft de
lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska
genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till
detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare
föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.

Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala
bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av
detta direktiv.
Artikel 22
Översyn

1.

Tidigast den [fem år efter det datum som anges i artikel 21.1] ska kommissionen
genomföra en översyn av detta direktiv och lägga fram en rapport om de viktigaste
resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén.

2.

Medlemsstaterna ska ge kommissionen den information som den behöver för att
kunna utarbeta den rapport som avses i punkt 1.
Artikel 23
Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning.
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Artikel 24
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar
Ordförande

SV

På rådets vägnar
Ordförande
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