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Yttrande över EU-kommissionens förslag till modernisering
av EU:s upphovsrättsreglering

Kulturrådet har anmodats att yttra sig avseende ovan rubricerade remiss.
Kulturrådet välkomnar EU-kommissionens förslag till modernisering av
EU:s upphovsrättsreglering. Vi ser positivt på att förslagen avser uppnå
ökad tillgång till kreativt innehåll och konstnärliga verk inom EU, fortsatt
hög skyddsnivå för rättigheter och eftersträvar balans mellan olika aktörers
intressen. Det är relevant att kreativt innehåll och konstnärliga verk kan
nå nya publiker i Europa. En sådan utveckling skapar även nya marknader
för de kulturella och kreativa sektorernas aktörer.

Ett väl fungerande upphovsrättsligt regelverk i den digitala miljön är en
förutsättning för en gynnsam utveckling för kultursektorn i allmänhet och
för konstnärerna och kreatörema i synnerhet. Bredd och kvalitet i innehållet
gynnar medborgarna och konsumenterna inom unionen. Upphovsrätten
säkerställer att upphovsmän får ersättning för sitt arbete och möjliggör att de
som investerar i upphovsmännens arbete (utgivare/foriag, producenter etc.)
får avkastning på sina investeringar. Ett väl fungerande upphovsrättsligt
system i alla led stärker möjligheterna för konstnärligt och kulturellt
innehåll att skapas, vilket är en förutsättning for ett vitalt kulturliv och
nödvändigt for att skapa god tillgång till kultur och information. DäriBr är
hållbara finansieringsmodeller for dem som skapar det kulturella innehållet
och för mellanleden grundläggande i sammanhanget.

Kulturrådet delar kommissionens uppfattning om att gränsöverskridande
spridning av kulturellt innehåll och information inom EU och en ökad

kulturell mångfald och bredd i utbudet är viktigt och på olika sätt bör
främjas. Ett bredare utbud och ökad tillgång till innehåll på nätet och över
gränserna är att eftersträva. Vi är mycket positiva till att kulturskapamas
och kreatöremas betydelse och intressen uppmärksammas och tas tillvara
i flera delar av förslagen.
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Nedan anges myndighetens övergripande synpunkter på de föreliggande
direktiven och förordningsforslagen. Vi har valt att ej inkomma med
specifika yttranden över samtliga förslag och artiklar i respektive förordning
och direktiv.

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt
pä den digitala inre marknaden, COM(2016) 593 final

Kulturrådet ser positivt på att upphovsmäns och utövande konstnärers
juridiska och ekonomiska rättigheter skyddas och beaktas i förslagen och
att balans mellan rättighetsinnehavamas, användarnas och andra parters
intressen eftersträvas. I enlighet med strategin for den digitala inre
marknaden instämmer Kulturrådet i behovet att möjliggöra att användare
i ökad utsträckning får onlinetillgång till verk inom EU.

Kulturrådet instämmer i att den digitala tekniken skapar intressanta
användningsområden inom forskning, utbildning och bevarandet av
kulturarvet. Syftet med förslagen att stärka digital och gränsöverskridande
användning inom utbildningsområdet, text- och datautvinning for
vetenskaplig forskning och att stödja kulturarvsinstitutioner i deras insatser
for att bevara kulturarvet är således relevant. Kulturrådet ser positivt på
iSrslagen i de tre delarna och tillstyrker dessa. Kulturrådet välkomnar
generellt förslagen i Avdelning I-III. Vi har inga övriga synpunkter i dessa
delar. Gällande förslaget om förhandlingsmekanism i Artikel 10, Kapitel 2
Tillgång och tillgänglighet när det gäller audiovisuella verk på plattformar
for beställvideo, ser vi dock inte behovet av ett föreslaget "opartiskt organ
med relevant erfarenhet" för att hjälpa parter i licensieringen av rättigheter.

I förslagen föreslås tvingande undantag och inskränkningar i den
upphovsrättsliga ensamrätten. Kulturrådets ståndpunkt är att kollektiva
avtalslicenslösningar i de flesta fall är att föredra framför inskränkningar
i upphovsrätten och att inskränkningar bör användas restriktivt. Det är
mycket viktigt att de väl fungerande lösningar, exempelvis kollektiva
avtalsordningar som avtalslicenser, bibehålls och även fortsättningsvis
ges möjlighet att utvecklas. Kulturrådet vill även framhålla avtalslicensers
viktiga funktion som incitament vid förhandling. Det är svårt att bedöma
vilka konsekvenser förslagen innebär för gällande avtalslösningar. Vi tolkar
dem som att de öppnar for fortsatt användning och utveckling av de
avtalslicenslösningar som finns i Sverige och Norden. Dessa möjligheter
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måste tillgodoses i det fortsatta arbetet med den nationella implemen-
teringen av förslagen.

I Kulturrådets tidigare remissvar gällande kommissionens meddelande om
inriktningen för EU:s upphovsrättsrefomi, framhöll vi att det enligt gällande
svensk lagstiftning och genom kollektiva avtalslösningar redan nu är möjligt
att tillgängliggöra upphovsrättsligt innehåll inom EU, samt att det i Sverige
och Norden finns många exempel på väl fungerande avtalslicenslösningar.
Som tidigare anges anser Kulturrådet att kollektiv förvaltning ofta är ett
effektivt sätt att ge användarna tillgång till upphovsrättsligt skyddat material
samtidigt som det garanterar rättighetshavama skälig ersättning. Det är av
högsta vikt att välfungerande nationella lösningar som avtalslicenser inte
påverkas negativt av kommande förändringar.

Avdelning IV - Åtgärder för att uppnå en välfungerande marknad
for upphovsrätt

Kulturrådet instämmer i att det måste garanteras att upphovsmän och
rättighetshavare far skälig andel av det värde som användningen av deras
verk och andra alster ger upphov till. Kulturrådet ställer sig positivt till
flertalet av de åtgärder som syftar till att förbättra rättsinnehavamas
förhandlingsposition och fä möjligheter att få ersättning for att det innehåll
de skapat utnyttjas av onlinetjänster som ger tillgång till användaruppladdat
innehåll.

Förslaget att införa upphovsrätten närstående rättigheter for
mångfaldigande och tillgängliggörande för allmänheten av
presspublikationer för digital användning
Kulturrådet instämmer i att en Iri och pluralistisk press är avgörande för att
säkerställa kvalitetsjoumalistik och medborgarnas tillgång till infomiation,
vilket är nödvändigt för den offentliga debatten och ett välfungerande
demokratiskt samhälle. Vi delar även analysen att det finns svårigheter for
pressutgivare att i den digitala miljön erhålla en skälig andel av det värde
de skapar och att en rättvis fördelning av värdet är behövs för sektorns
utveckling och hållbarhet.

Gällande förslaget att i unionslagstiftningen införa upphovsrätten närstående
rättigheter för mångfaldigande och tillgängliggörande för allmänheten av
presspublikationer for digital användning (Kapitel l - Rättigheter i
publikationer, artikel 11 och 12) ser vi fördelar gällande att pressutgivares
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möjligheter att få betalt för onlineutnyttjande av publikationerna genom
licensiering stärks. Kulturrådet instämmer även i att ytterligare en positiv
del med ett införande av en närstående rättighet för pressutgivare är att det
skulle öka säkerheten om rättsläget och deras förhandlingsposition. Syftet
med bestämmelsen bedöms således som gott.

Kulturrådet efterfrågar dock en tydligare konsekvensanalys av förslagets
effekter för olika typer av aktörer för att kunna bedöma huruvida förslaget
är ändamålsenligt och inte även orsakar alltför negativa effekter. Exemplen
om de delvis liknande lagändringar gällande närstående rättigheter som har
genomförts i Tyskland och Spanien och som anges i bland annat The Public
Consultation on the Role ofPublishers in the Copyright Value Chain, ger
vid handen att införande av en närstående rättighet för pressutgivare kan ge
negativa effekter genom oönskade konsekvenser för användarna och även
for vissa pressutgivare. Förslaget kan försvåra för användare/läsare att hitta
vidare till exempelvis dagstidningars och tidskrifters webbplatser, vilket ger
konsekvenser, bland annat ett minskat informationsutbyte och att trafiken
till presspublikationemas webbplatser kan minska, vilket i förlängningen
kan innebära minskade annonsintäkter för pressutgivama. Det bör även tas
i beaktan hur förslaget kan komma att påverka mindre utgivare. Kulturrådet
anser att om förslaget skulle genomföras, behöver det tydliggöras vilka
aktörer som omfattas av den närstående rättigheten.

Övriga delar i Avdelning IV
Kulturrådet välkomnar förslagen i Kapitel 2 - Viss användning av skyddat
innehåll via nättjänster och Kapitel 3 - Skälig ersättning i upphovsmäns och
utövande konstnärers avtal. Artikel 13 i Kapitel 2 anser vi är särskilt
relevant för att reglera värdeöverföringen mellan intemetplattfonnar och
upphovsmän och utövande konstnärer. Formuleringen i Artikel 13, punkt 3,
gällande att åtgärderna, t.ex. användningen av effektiv teknik för irmehålls-
igenkänning "ska vara lämpliga och proportionerliga" lämnar dock plats för
tolkningsutrymme.

Vidare instämmer vi i kommissionens analys att upphovsmän och utövande
konstnärer ofta har en svag förhandlingsposition i sina avtalsförhållanden
när de licensierar sina rättigheter och att transparensen gällande intäkterna
från användingen eller framföranden av verken kan vara begränsad, vilket
i sin tur påverkar ersättningen till upphovsmän och utövande konstnärer.
Det är bra att frågor gällande avtalsvillkor i den digitala miljön
uppmärksammas. Myndigheten ställer sig positiv till övriga förslag
i Avdelning IV som vi anser kan stärka kulturskapamas position.
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Transparenskravet ger ökad öppenhet och insyn samt bedöms vara
gynnsamt för en ökad balans i avtalsförhållanden mellan upphovsmän
och utövande konstnärer och motparterna, vilket är relevant.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande
av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående
rättigheter tillämliga på vissa av programföretagens onlinesändningar
och vidaresändningar av tv- och radioprogram, COM(2016) 594 final

Kulturrådet avstår från att lämna synpunkter på förslagen i denna del.

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten
användning av verk och andra alster som skyddas 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 informationssamhället, COM(2016) 596 final

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av
exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som
skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för
personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp,
COM(595) final

Som sektorsansvarig myndighet med ansvar för att stödja och driva på
arbetet med de funktionshinderpolitiska målsättningarna inom kultursektorn
välkomnar Kulturrådet kommissionens förslag gällande ratificering och
implementering av Marrakeshfordraget. Det är betydelsefullt att direktivet
som föreslår anpassa unionslagstiftningen till EU:s internationella åtaganden
enligt MarrakechiSrdraget om att underlätta tillgången till publicerade verk
och andra skydda alster för personer som är blinda, synsvaga eller har annat
läshandikapp träder i kraft i EU:s medlemsstater.

Det är däremot svårt att överblicka förslagens eventuella inverkan på den
kommersiella förlagsmarknaden för framfor allt e-böcker och Ijudböcker
samt for ersättning till berörda aktörer, exempelvis bokförlag, litterära
upphovspersoner och skribenter i Sverige. I forslagstexten noterar vi att
begreppen "Ijudbok" och "ebok" (ePub-fonnat) används. Inskränkningar
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i ensamrätten innebär minskad möjlighet för upphovsmän och utövande
konstnärer att få ersättning i5r deras arbete. Det är därför viktigt att
genomförandet av Marrakeshfordraget i svensk lagstiftning även tar hänsyn
till bokbranschens och de litterära upphovspersonemas förutsättningar.

Slutligen vill Kulturrådet framhålla vikten av att den nya upphovsrätts-
regleringen är ändamålsenlig i ett längre tidsperspektiv och inte har
inlåsande effekter, givet att den tekniska utvecklingen är i ständig
utveckling.

Yttrandet har beslutats av ställforeträdande generaldirektör Signe Westin
efter föredragning av handläggare Elin Rosenström. I ärendets beredning
har även jurist Eva Röyter, handläggare Greta von Rosen Stövind,
handläggare Jakob Linder Eknor och handläggare Jerk Sörensson deltagit.

P^ Kulturrådets vägnar
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