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Åtgärder för att anpassa undantag och 
inskränkningar till en digital och 
gränsöverskridande miljö

Tvingande inskränkningar´
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Artikel 15 – Skydd av 
presspublikationer vid 

onlineanvändning



Bakgrund

´ ”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 inverka på medborgarnas tillgång till information.”



Skydd av presspublikationer 
vid digital användning 

Artikel 2(4) ´ – definition av ” presspublikation” 

”en samling av i huvudsak litterära verk av journalistiskt slag, men som även kan 
innefatta andra verk eller alster, och som

a) utgör ett enskilt objekt av en tidskrift eller regelbundet uppdaterad publikation 
under en gemensam titel, såsom en dagstidning eller en allmän tidskrift eller 
specialtidskrift,

b) har till syfte att ge allmänheten information som avser nyheter eller andra 
teman, och

c) publiceras i olika medier på initiativ av en tjänsteleverantör och under dennes 
redaktionella ansvar och kontroll.

Tidskrifter som publiceras för vetenskapliga eller akademiska ändamål, såsom 
vetenskapliga tidskrifter, är inte presspublikationer med avseende på 
tillämpningen av detta direktiv.



Skydd av presspublikationer 
vid digital användning 

1.   Medlemsstaterna ska ge utgivare av presspublikationer som 
är etablerade i en medlemsstat de rättigheter som avses i 
artiklarna 2 och 3.2 i direktiv 2001/29/EG för den 
onlineanvändning av deras presspublikationer som görs av 
leverantörer av informationssamhällets tjänster.

De rättigheter som föreskrivs i första stycket ska inte gälla för 
enskilda användares privata eller icke-kommersiella användning 
av presspublikationer.

Det skydd som ges enligt det första stycket ska inte gälla för 
hyperlänkningsåtgärder.

De rättigheter som föreskrivs i första stycket ska inte gälla 
användning av enskilda ord i, eller mycket korta utdrag ur, en 
presspublikation.

[informationssamhällets tjänster : tjänster i den mening som avses 
i artikel 1.1 b i direktiv (EU) 2015/1535, se artikel 2.5]



Skydd presspublikationer vid digital 
användning (forts.)

´ 3.   Artiklarna 5–8 i direktiv 2001/29/EG, direktiv 2012/28/EU och 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1564 (19) ska i tillämpliga 
delar gälla i fråga om de rättigheter som föreskrivs i punkt 1 i den här 
artikeln.

´ 4.   De rättigheter som föreskrivs i punkt 1 ska upphöra att gälla två år efter 
utgivandet av presspublikationen. Den fristen ska beräknas från och med 
den 1 januari året efter dagen för utgivandet av presspublikationen.

Punkt 1 ska inte gälla för presspublikationer som gavs ut första gången före 
den 6 juni 2019.



Skälig ersättning i upphovsmäns och 
utövande konstnärers avtal för kommersiell 
användning 

´ Artikel 18 – Principen om lämplig och proportionell ersättning

´ Artikel 19 – Transparenskrav

´ Artikel 20 – Avtalsanpassningsmekanism

´ Artikel 21 – Alternativt tvistlösningsförfarande

´ Artikel 22 – Rätt till återkallande

´ Artikel 23 – Gemensamma bestämmelser

´ ”Medlemsstaterna ska säkerställa att avtalsbestämmelser som 
hindrar efterlevnad av artiklarna 19, 20 och 21 ska vara utan 
verkan med avseende på upphovsmän och utövande 
konstnärer.”



Visse anvendelser af beskyttet 
indhold via onlinetjenester



f.eks. betragtning 59 InfoSoc Direktivet
Mellemmænds tjenester kan navnlig på det digitale område i stadig
stigende grad anvendes af tredjemand til krænkelser. I mange tilfælde er
sådanne mellemmænd bedst i stand til at bringe sådanne krænkelser til
ophør. 



Ansvar Ansvars-
fritagelse



Minimum harmonisering

Horisontal (strafferetlig, civil and administrativ ansvar for alle illegale
aktiviteter initieret af tredjepart)

Anvendelsesområde: Aktivitet ”er udelukkende teknisk, automatisk og 
passiv, hvilket indebærer, at leverandøren af 
informationssamfundstjenesten hverken har kendskab til eller kontrol
over de informationer, der transmitteres eller oplagres.” (betragtning 42)

Ansvars-
fritagelse
art. 12-15
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conduit

(Article 12)

Caching
(Article 13)

Hosting
(Article 14)
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storage to 
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Storage of 
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Hosting (Article 14)

1. Medlemsstaterne sikrer, at tjenesteyderen i tilfælde af levering af en 
informationssamfundstjeneste, som består i oplagring af information leveret af en 
tjenestemodtager, ikke pådrager sig ansvar for information oplagret på anmodning 
af en tjenestemodtager, forudsat:

at tjenesteyderen a) ikke har konkret kendskab til den ulovlige aktivitet eller 
information og, for så vidt angår erstatningskrav, ikke har kendskab til forhold 
eller omstændigheder, hvoraf den ulovlige aktivitet eller information fremgår, 
eller
at tjenesteyderen fra det øjeblik, hvor han får et sådant kendskab, b) straks tager 
skridt til at fjerne informationen eller hindre adgangen til den.

Current regime



Ingen generel overvågningsforpligtelse (Artikel 15)

1. Med hensyn til levering af de i artikel 12, 13 og 14 omhandlede tjenester må
medlemsstaterne ikke pålægge tjenesteyderne en generel forpligtelse til at overvåge
den information, de fremsender eller oplagrer, eller en generel forpligtelse til aktivt at 
undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på ulovlig virksomhed.

2. Medlemsstaterne kan kræve, at leverandører af informationssamfundstjenester straks
underretter de kompetente offentlige myndigheder om påståede ulovlige aktiviteter, der 
udøves, eller information, der leveres af deres tjenestemodtagere, eller at de på
anmodning giver de kompetente myndigheder oplysninger, som gør det muligt at 
identificere de tjenestemodtagere, de har oplagringsaftaler med.

Current regime



Det
“ophavsretlige” 

problem

Pga. • Safe Harbour har brugergenereret tjenester en urimelig 
fordel, når de skal forhandle om licenser

Brugergenerede tjenester betydeligt • mindre end markedsprisen

Abonnements• -onlinetjenester har konkurrencemæssig ulempe, 
når de skal konkurrere med de brugergenerede tjenester

Rettighedshaverne en • markant lavere indtægter

Stan Liebowitz (2018, commissioned research for CISAC)





Labels
CMOs£ € $

Det handler om YouTube 

og musik royalties



Doesn't look too bad...



Artikel 13 

1. Leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og giver offentlig 
adgang til store mængder af værker og andre frembringelser, der uploades af deres 
brugere, træffer i samarbejde med rettighedshaverne foranstaltninger til at sikre 
funktionen af de aftaler, der er indgået med disse om anvendelsen af deres værker 
eller andre frembringelser, eller til at forhindre tilgængeligheden i deres tjenester 
af værker eller andre frembringelser, som er blevet identificeret af rettighedshaverne 
via samarbejdet med disse tjenesteudbydere. Disse foranstaltninger, f.eks. 
anvendelsen af effektive indholdsgenkendelsesteknologier, skal være passende 
og forholdsmæssige. (…)

Copyright phantasies Forslag



Artikel 17
Udbydere af onlineindholdsdelingstjenesters anvendelse af beskyttet indhold

1. Medlemsstaterne fastsætter, at en udbyder af onlineindholdsdelingstjenester
foretager en overføring til almenheden eller tilrad̊ighedsstillelse for almenheden med
henblik pa ̊ dette direktiv, nar̊ den pag̊ældende giver offentlig adgang til ophavsretligt
beskyttede værker eller andre beskyttede frembringelser, der uploades af brugerne.

En udbyder af onlineindholdsdelingstjenester skal derfor indhente tilladelse fra de i 
artikel 3, stk. 1 og 2, i direktiv 2001/29/EF omhandlede rettighedshavere, f.eks. ved
at indga ̊en licensaftale, med henblik pa ̊at overføre værker eller andre 
frembringelser til almenheden eller stille dem til rad̊ighed for almenheden.

Copyright phantasies DSM Direktivet



Artikel 2(6)

»udbyder af onlineindholdsdelingstjenester«: en udbyder af en 
informationssamfundstjeneste, der har som hovedformål eller som et af sine 
hovedformal̊ at lagre og give almenheden adgang til en stor mængde ophavsretligt
beskyttede værker eller andre beskyttede frembringelser, som uploades af dens
brugere, og som den organiserer og promoverer med et profitmæssigt formål.

Udbydere af tjenester sa ̊som ikkeprofitbaserede onlineencyklopædier, 
ikkeprofitbaserede, uddannelsesrelaterede og videnskabelige databanker, platforme
til udvikling af open source software og open source-delingsplatforme, udbydere af
elektroniske kommunikationstjenester som defineret i direktiv (EU) 2018/1972, 
onlinemarkedspladser og business to business-cloudtjenester samt cloudtjenester, 
som gør det muligt for brugere at uploade indhold til eget brug, er ikke udbydere af
onlineindholdsdelingstjenester i henhold til nærværende direktiv.

Copyright phantasies DSM Direktivet

'konkurrere med andre onlineindholdsdelingstjenester (...) om det samme publikum', 
'Hovedformål at engagere sig eller fremme piratkopering' (betragtning 62)



2. Medlemsstaterne sørger for, at når en udbyder af onlineindholdsdelingstjenester
har indhentet en tilladelse, f. eks. ved at indga ̊en licensaftale, omfatter denne
tilladelse også handlinger, der udføres af brugere af de tjenester, der er omfattet
af anvendelsesomrad̊et for artikel 3 i direktiv 2001/29/EF, nar̊ de ikke handler pa ̊et 
kommercielt grundlag, eller nar̊ deres aktivitet ikke skaber betydelige indtægter.

Copyright phantasies DSM Direktivet



3. Nar̊ en udbyder af onlineindholdsdelingstjenester foretager en overføring til
almenheden eller tilrad̊ighedsstillelse for almenheden pa ̊de betingelser, der er 
fastsat i nærværende artikel, finder den ansvarsbegrænsning, der er fastsat i artikel
14, stk. 1, i direktiv 2000/31/EF, ikke anvendelse på de situationer, der er omfattet
af nærværende artikel.

Dette stykkes første afsnit berører ikke den eventuelle anvendelse af artikel 14, stk. 
1, i direktiv 2000/31/EF pa ̊ disse tjenesteudbydere til formål, der ikke er omfattet af
nærværende direktivs anvendelsesomrad̊e.

Copyright phantasies DSM Direktivet



4. Hvis der ikke er givet tilladelse, er udbydere af onlineindholdsdelingstjenester
ansvarlige for uautoriseret overføring til almenheden, herunder tilrådighedsstillelse
for almenheden, af ophavsretligt beskyttede værker og andre frembringelser, 
medmindre tjenesteudbyderne pav̊iser, at de har:

gjorta) deres bedste indsats for at opnå en tilladelse, og
b) i overensstemmelse med de høje branchestandarder for erhvervsmæssig

diligenspligt gjort deres bedste for at sikre, at specifikke værker og andre 
frembringelser, for hvilke rettighedshaverne har givet tjenesteudbyderne de 
relevante og nødvendige oplysninger, ikke er tilgængelige, og under alle 
omstændigheder
handletc) hurtigt efter at have modtaget en tilstrækkelig begrundet meddelelse fra
rettighedshaverne for at blokere adgangen til eller fjerne de værker og andre 
frembringelser, der er givet meddelelse om, fra deres websteder, og gjort deres
bedste indsats for at forhindre, at de fremover uploades, i overensstemmelse
med litra b).

Copyright phantasies DSM Direktivet



http://ipkitten.blogspot.com/2019/05/dsm-directive-series-5-does-dsm.html
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7. Samarbejdet mellem udbydere af onlineindholdsdelingstjenester og rettighedshavere
maå ikke føre til blokering af adgangen til værker eller andre frembringelser, der 
uploades af brugere, og som ikke krænker ophavsret og beslægtede rettigheder, 
herunder nar̊ sådanne værker eller frembringelser er omfattet af en undtagelse eller
indskrænkning.
Medlemsstaterne sikrer, at brugere i hver medlemsstat kan henholde sig til enhver af
følgende eksisterende undtagelser eller indskrænkninger, nar̊ de uploader og stiller 
indhold, der genereres af brugerne, til rad̊ighed pa ̊ onlineindholdsdelingstjenester:
a) citater, kritik, anmeldelser
b) anvendelse med henblik på karikatur, parodi eller pastiche

9. (...) Dette direktiv berører pa ̊ ingen mad̊e lovlig anvendelse, sas̊om anvendelse i 
henhold til undtagelser eller indskrænkninger, der er fastsat i EU-retten, (...)

Copyright phantasies DSM Direktivet



8. Anvendelsen af denne artikel medfører ikke nogen generel
overvågningsforpligtelse.

(...)

9. Medlemsstaterne sørger for, at udbydere af onlineindholdsdelingstjenester
etablerer en effektiv og hurtig klageordning, som star̊ til rad̊ighed for brugerne af
deres tjenester i tilfælde af uenighed om blokering af adgang til eller fjernelse af
værker eller andre frembringelser, som de har uploadet.
Hvis rettighedshavere anmoder om, at adgangen til deres specifikke værker eller
andre frembringelser blokeres, eller at disse værker eller andre frembringelser
fjernes, skal de behørigt begrunde deres anmodninger. Klager, der indgives i 
henhold til den i første afsnit fastsatte ordning, skal behandles uden unødig
forsinkelse, og afgørelser om at blokere adgangen til eller fjerne indhold, der er 
uploadet, skal underkastes menneskelig kontrol. (...)

Copyright phantasies DSM Direktivet



Oh you lovely 
recital 66
(858 words)



Lad os kigge udover ophavsret…
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Meget kritik (fra forskere,FN rapporteuren, teknologi-startups, og andre)

Forbedret og mere klarhed (sammenligned med Kommissionens udkast), men 
fortsat en forfærdelig lovtekst… ”level playing field”? Retsikkerhed?

Chilling effects og over-enforcement: sansynligt at heller tage for meget ned end 
for lidt?

Hvordan skal det kunne forenes med art. 15 ECD (Scarlet Extended/Netlog)? Andre 
fundamentale rettigheder (ytringsfrihed etc.)…?

Ophavsretlige undtagelser er vanskelige – held og lykke, algoritmer! (or: false 
negatives unavoidable)

Youtube Content ID – hej, “høj industry standard”, barriere for nye spillere på 
markedet? Eller vil vi se flere aftalelicens-ordninger?

Og: Løser det overhovedet noget?

Forskellige bekymringer



Kompletterande förståelse av artikel 17
Bestämmelserna´ om ansvarsfrihet för mellanhänder i EU:s e-handelsdirektiv
baseras på bestämmelser om ansvarsfrihet i den amerikanska Digital 
Millennium Copyright Act (DMCA). 

Den ´ amerikanska lagstiftningen är sektors-specific (för
upphovsrättsområdet), medan den europeiska är generell/horisontell. 

I ´ jämförelse med den amerikanska lagstiftningen, uppställer den europeiska
lagstiftninten inte

En´ obligatorisk ordning för take down och stay down

En´ obligatorisk skyldighet för mellanhanden att ha en policy för att motverka
intrång som begås med hjälp av dess tjänster



Kompletterande förståelse av artikel 17

´ Mellanhanden (onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll) är 
förmodligen ansvarig redan enligt gällande EU-rättsliga regler om 
upphovsrätt och bestämmelser om ansvarsfrihet 

´ Begreppet ”överföring till allmänheten” … omfattar tillgängliggörande och 
administration på internet av en fildelningsplattform som, genom indexering 
av metadata avseende skyddade verk och tillhandahållande av en sökmotor, 
gör det möjligt för användarna av denna plattform att finna dessa verk och att 
dela dem i ett peer to peer-nätverk (peer-to-peer). (Mål C-610/15, Stichting 
Brein, p. 50)



Kompletterande förståelse av artikel 17
Mellanhanden´ (onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll) är 
förmodligen ansvarig redan enligt gällande EU-rättsliga regler om 
upphovsrätt och bestämmelser om ansvarsfrihet 

Skäl 42 till e´ -handelsdirektivet: ”De undantag från ansvar som fastställs enligt 
detta direktiv omfattar endast fall när tjänsteleverantörens verksamhet är 
begränsad till den tekniska processen att driva och erbjuda tillgång till ett 
kommunikationsnät där information som görs tillgänglig av tredje part 
vidarebefordras eller tillfälligt lagras, i uteslutande syfte att göra överföringen 
effektivare. Verksamheten är av rent teknisk, automatisk och passiv natur, vilket 
innebär att tjänsteleverantören varken har kännedom om eller kontroll över 
vidarebefordrad eller lagrad information.”

Rättspraxis från EU´ -domstolen om e-handelsdirektivet implicerar att 
mellanhanden behöver ha en passiv roll för att kunna åtnjuta bestämmelserna 
om ansvarsfrihet 

´ ”Artikel 14.1 i direktiv 2000/31 ska tolkas så, att den är tillämplig på en näringsidkare 
som driver en elektronisk marknadsplats när denne inte utövat en aktiv roll som kan ge 
honom kännedom om eller kontroll över lagrade uppgifter. Näringsidkaren utövar en 
sådan aktiv roll när han eller hon lämnar hjälp som bland annat består i att optimera 
presentationen av de aktuella försäljningserbjudandena eller att göra reklam för 
dessa.” (mål C-324/09, L'Oréal m.fl., p. 123)



Kompletterande förståelse av artikel 17
Mellanhanden´ (onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll) är förmodligen 
ansvarig redan enligt gällande EU-rättsliga regler om upphovsrätt och bestämmelser 
om ansvarsfrihet 

Uttalandena´ om ansvar i artikel i DSM-direktivet är således förmodligen mer deskriptiva
(tolkningsbesked) än normativa (utvidgningar av ansvaret)

Skäl 64´ : Det är lämpligt att i detta direktiv klargöra att onlineleverantörer av 
delningstjänster för innehåll utför en överföring till allmänheten eller ger allmänheten 
tillgång till upphovsrättsskyddade verk eller andra skyddade alster som användarna 
laddar upp. Följaktligen bör onlineleverantörerna av delningstjänster för innehåll skaffa 
tillstånd, till exempel genom licensavtal, från berörda rättsinnehavare. …

Skäl 65´ : När onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll är ansvariga för 
verksamhet som innebär överföring till eller tillgängliggörande för allmänheten, i enlighet 
med de villkor som fastställs i detta direktiv, bör artikel 14.1 i direktiv 2000/31/EG inte 
tillämpas på det ansvar som följer av fastställandet i det här direktivet om användning 
av skyddat innehåll av onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll. …

Jfr´ artikel 1(2): “ … detta direktiv inte på något sätt påverka befintliga bestämmelser i de 
direktiv som nu är i kraft på området …”.



Mål C-682/18, YouTube
”Ska ett företag som driver en videoplattform på internet, på vilken användarna utan rättsinnehavarnas 1.
samtycke gör videor med upphovsrättsskyddat innehåll allmänt tillgängliga, anses genomföra en överföring 
i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29/EG , om

företaget får reklamintäkter genom plattformen,´

uppladdningen sker automatiskt och utan att företaget först har sett eller kontrollerat denna,´

företaget enligt användningsvillkoren får en världsomspännande, icke´ -exklusiv och avgiftsfri licens 
för videorna så länge som videorna finns på plattformen,

företaget i användningsvillkoren och i samband med uppladdningen påpekar att innehåll som gör ´
intrång i upphovsrätt inte får laddas upp,

företaget tillhandahåller hjälpmedel med hjälp av vilka rättighetsinnehavarna kan få videor som gör ´
intrång i deras rättigheter blockerade,

företaget på plattformen omarbetar sökresultaten till rankningslistor och innehållsrubriker och för ´
registrerade användare låter visa en översikt med rekommenderade videor med ledning av videor 
de redan har sett,

om företaget inte har någon konkret kännedom om huruvida innehåll som gör intrång i upphovsrätt ´
är tillgängligt eller, efter att ha fått sådan kännedom, omedelbart tar bort innehållet eller omedelbart 
gör innehållet oåtkomligt?

Om fråga 1 besvaras nekande:2.

Omfattas den verksamhet som bedrivs av ett företag som driver en videoplattform på internet av ´
tillämpningsområdet för artikel 14.1 i direktiv 2000/312 under de omständigheter som beskrivs i fråga 
1?



Mål C-682/18, YouTube
3. Om fråga 2 besvaras jakande:

´ Måste den faktiska kännedomen om den olagliga verksamheten eller 
informationen och medvetandet om de fakta eller omständigheter genom vilka 
den olagliga verksamheten blir uppenbar enligt artikel 14.1 i direktiv 2000/31/EG 
avse konkret olaglig verksamhet eller information?

4. Om fråga 2 besvaras jakande önskas dessutom svar på följande fråga:

´ Är det förenligt med artikel 8.3 i direktiv 2001/29/EG att en rättsinnehavare kan 
begära ett föreläggande mot en tjänsteleverantör, vars tjänst består i att lagra 
information som tillhandahållits av tjänstemottagarna och vars tjänst har använts 
av en tjänstemottagare för att begå intrång i en upphovsrätt eller närstående 
rättigheter, först när ett sådant intrång på nytt har begåtts efter påpekande om ett 
klart intrång?

5. Om frågorna 1 och 2 besvaras nekande:

´ Ska ett företag som driver en videoplattform på internet betraktas som en 
intrångsgörare i den mening som avses i artikel 11 första meningen och artikel 13 
i direktiv 2004/48/EG3 under de omständigheter som beskrivs i fråga 1?

6. Om fråga 5 besvaras jakande:

´ Får det för en sådan intrångsgörares skyldighet att betala skadestånd enligt 
artikel 13.1 i direktiv 2004/48/EG ställas som villkor att intrångsgöraren har handlat 
med uppsåt både när det gäller sitt eget intrångsgörande och när det gäller den 
tredje partens intrångsgörande och visste eller rimligen borde ha vetat att 
användare använder plattformen för konkreta intrång?
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