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Yttrande over EU-kommissionens meddelande -

Mot en modernare och mer europeisk ram for upphovsratten

Kulturradet har anmodats aft yttra sig ayseende ovan rubricerade remiss.
Eftersom meddelandet anger inriktningen fOr EU:s kommande
upphovsrattsliga regelverk men inte innehMler konkreta fOrordningsfOrslag
ar det svart att i dagslaget to stAllning till de kommande fOrslagen och dess
eventuella effekter. Kulturradet ger dad& mer overgripande synpunkter.

Kulturradet ser positivt pa att fOrslagen ayser uppna okad tillgang till
kreativt innehall inom EU, fortsatt hog skyddsniva for rattigheter och god
balans mellan olika intressen. Gransoverskridande spridning av kulturellt
innehM1 inom Europa, okad kulturell mangfald och bredd i utbudet ar viktigt
och b8r pa olika salt framjas. Det ar vasentligt att balans mellan rattighets-

innehavarnas, anvandarnas och andra parters intressen uppratthalls i de
kommande fOrslagen. Upphovsman och utovande konstnarers juridiska
och ekonomiska rattigheter maste skyddas och beaktas. Eft val fungerande
upphovsrattsligt system starker mojligheten f6r konstnarligt och kulturellt
innehall att skapas, vilket ar en fOrutsattning for ett vitalt kulturliv. Det ar
relevant for saval medborgarna som fcir kulturskaparna.

Hallbara finansieringsmodeller fOr dem som skapar det kulturella innehallet
ar i sammanhanget grundlaggande. Kommissionen anger aft i kommande

fOrslag ska marknadssituation och licensfOrfaranden beaktas for berorda
anvandningsomraden samt att intemationella ataganden fobs. Principen
om licensers territoriella exklusivitet ar betydelsefull fOr ersattning till
upphovsman och utovande konstnarer. Kulturradet anser att det kan ge
negativa konsekvenser fOr distribution och produktion av film i Europa om
mojligheten aft avtala om exklusivitet och territoriella rattigheter tas bort
eller begransas. Den audiovisuella sektoms system med exklusiva licenser
f6r olika territorium b8r tas i beaktan f6r att undvika negativa effekter f6r
sektoms aktorer, samtidigt som onlinetillgangen till kulturellt innehall Mom
unionen b8r ges mojlighet att utvecklas. Det ar viktigt att val fungerande
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losningar, exempelvis genom aft kollektiva avtalsordningar som avtals-

licenser bibehalls och aven fortsattningsvis ges mojlighet att utvecklas.
Vi vill i detta sammanhang framhalla att det enligt gallande lagstiftning
och genom kollektiva avtalslosningar redan nu dr mojligt att tillgangliggora
upphovsrattsligt innehall room Europeiska unionen. Kungl. bibliotekets
pilotprojekt gallande fiarraccess och fillgangliggorande av digitaliserade
utgangna verk room EU dr exempel pa att territorialitetsfragor gallande
tillhandahallandet over granser kan losas genom avtal mellan parterna.
Kulturradet anser att kollektiva avtalslicenslosningar i de fiesta fall dr
aft fOredra framfor inskrankningar i upphovsratten. Vidare ser Kulturradet
positivt pa forslaget om stod for att hjalpa rattighetshavare och distributorer
att uppna overenskommelser om licenser som mojliggor gransoverskridande
tillgang till innehall. Forhoppningsvis kan aven inforandet av CRM-

direktivet innebdra en positiv utveckling gdllande kollektiva avtalslosningar.
Gallande skyddet for immateriella rattigheter vdlkomnar Kulturradet
atgarder mot intrang i kommersiell skala.

Avslutningsvis ser Kulturradet som sektorsansvarig myndighet med
ansvar for att stodja och driva pa arbetet med de funktionshinderpolitiska
malsattningarna room kultursektorn positivt pa kommissionens kommande
fOrslag gallande ratificeringen och genomfOrandet av MarrakeshfOrdraget.

Yttrandet har beslutats av generaldirelctor Staffan Forssell efter fOredragning
av handldggare Elfin Rosenstrom. I arendets beredning har aven
verksamhetsstrateg Signe Westin, vikarierande enhetschef Bongi
MacDermott, enhetschef Lotta Brilioth Biornstad, vikarierande enhetschef
Lisa Poska, jurist Eva Royter och handldggare Karin Westling deltagit.
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