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Stockholm

Förkastade förslag:
•URL bör utgöra en skyddslagstiftning för konstnärligt
verksamma
•Lagstiftningen bör ge bättre stöd för standardisering
av avtal
•En förhandlingsrätt bör introduceras
•Tvingande regler är motiverade – medlingsinstitutet
bör aktiveras
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Tvist om ingående av avtal som utlöser AvtL enligt
42 b, 42 c, 42 d och 42 h §§ eller tvist om sådant
avtal v g vidaresändning genom kabel enligt 42 f §
samt tvist om avtal för återanvändning av verk i
radio/tv-arkiv, 42 g §.
II. Tvist om avtal med radio/tv-företag om
exemplarframställning eller om vidaresändning via
kabel inom hela EES-området.
I.

(1) Tvist om ingående av avtal om AvtL enligt 42 b, 42 c,
42 d, 42 e eller 42 g §§, eller om
(2) vidaresändning genom kabel , 42 f §
(3) Tvist till följd av hänvisningarna till 42 b – 42 g §§ i
45, 46, 48, 49 och 49 a §§
(4) Tvist om avtal om exemplarframställning ska ingås
med svenska radio- eller tv-företag eller vidaresändning
per kabel v g sändningar inom EES.
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Inte tillämplig i fråga om:
1) avtal som utlöser AvtL enligt 42 e §
om primär radio- tv-sändning eller
2) avtal som avser den generella AvtL,
42 h §.

Vid resultatlös avtalsförhandling:
1)Vardera parten kan påkalla medling,
2)liksom den som kunnat vara part i sådant avtal,
när begärd förhandling om AvtL avvisats
3)Medling påkallas genom framställning hos
regeringen (Just.dep.), som utser ”förlikningsman”.
Men ingen medling alls om parterna skriftligen
bestämt att sådan inte ska ske.
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5 – 6 §§: uppnås inte enighet vid medlingsförfarandet
kan förlikningsmannen föreslå att tvisten avgörs av
skiljemän.
Skiljeförfarande leder till för parterna bindande
avgörande.
Om medlingen blir resultatlös och om part inte önskar
ett skiljeförfarande ska detta förhållande genast
anmälas till regeringen.

Tillståndsgivning mm av regeringen:
16 § URL: (Bibliotek/Arkiv) bevarande, kompletterande eller
forskningsändamål
17 § 2 st URL: Förfoganden till förmån för funktionshindrade personer
Förslag - ska inte krävas ställningstagande av politiskt organ (regeringen):
Tillståndskravet avskaffas och ersätts med en anmälningsskyldighet.
Anmälningsskyldigheten ska omfatta samma situationer som det nuvarande
tillståndskravet.
Ärenden om medling och om utseende av förlikningsman ska inte handläggas av
regeringen - ärendena flyttas över till allmän domstol och koncentreras till
Stockholms tingsrätt.
Medlingen ska anses avslutad (1) om parterna kommer överens om ett avtal, (2)
de tidsfrister som rätten bestämt för medlingen har löpt ut, eller (3) medlaren
beslutar att medlingen ska avbrytas.
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Artikel 3 Text- och datautvinning
Artikel 4.2 st 1: ”Medlemsstaterna får … undantag …
inte gäller generellt … förutsatt att lämpliga licenser …”
Artikel 4.2 st 2: ”Medlemsstater … ska … säkerställa
lämplig tillgänglighet och synlighet för licenser v g
text- och datautvinning

Artikel 7 Kulturarvsinstitutioners anv./utgångna verk
Artikel 7.4: ”Medlemsstaterna ska säkerställa … att licenser
… inhämtas från kollektiv förvaltningsorganisation …”
Artikel 9.2: ”Medlemsstaterna ska säkerställa en
regelbunden dialog mellan rättsinnehavarnas och
användarnas representativa organisationer … för att öka
relevansen och användbarheten hos det licenssystem …”
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Artikel 10 Audiovisuella verk på plattformar för beställvideo
Artikel 10 st 1: ”Medlemsstaterna ska säkerställa att parter
som vill ingå ett avtal … kan förlita sig på hjälp från
opartiskt organ … om de möter svårigheter i samband med
licensieringen …”
”Detta organ ska bistå vid förhandlingar och bidra till att nå
överenskommelser.”

Artikel 13 Användning av skyddat innehåll via nättjänster

Artikel 13.3: ”Medlemsstaterna ska vid behov …
underlätta samarbetet mellan leverantörer … och
rättsinnehavare genom dialoger med berörda parter för
att fastställa bästa praxis …”
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Artikel 14 Skälig ersättning i upphovsmäns/utövares avtal
Artikel 15: ”Medlemsstaterna ska säkerställa att
upphovsmän … har rätt att begära ytterligare, lämplig
ersättning …”
Artikel 16 Tvistlösningsmekanism: Medlemsstaterna ska
föreskriva at tvister som gäller transparenskravet i artikel 14
och avtalsanpassningsmekanismen i artikel 15 kan bli
föremål för frivilligt förfarande för alternativ tvistlösning”

Artikel 3 Utövande av rättigheter till vidaresändning

Artikel 3(3): ”Om mer än en kollektiv
förvaltningsorganisation … ska det vara upp
till medlemsstaten … att ange vilken av de
kollektiva förvaltningsorganisationerna som
ska anses behörig …”
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Artikel 3 Utövande av rättigheter till vidaresändning
Artikel 3(2): ”Om en rättsinnehavare inte överfört
förvaltningen … ska den kollektiva förvaltningsorganisation
som … anses vara bemyndigad …”
Jfr mål C-301/15, 161116, Marc Soulier: (52) Direktiv
2002/29/EU utgör hinder mot att en nationell lagstiftning …
överlåter åt en godkänd upphovsrättsorganisation att utöva
rätten …”
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