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Remiss: Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-
program (Ds 2020:25) 
Ju2020/04028 

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över 
rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av docent 
Ulf Maunsbach. 

Den föreliggande promemorian med förslag till lagändringar som en följd av 
genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/789 av den 
17 april 2019 om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och 
närstående rättigheter tillämpliga på vissa av sändarföretagens onlinesändningar 
och vidaresändningar av radio- och tv-program och om ändring av rådets direktiv 
93/83/EEG innehåller förslag till anpassningar av både upphovsrättslagen 
(1960:729) och lagen om (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister.  

De föreslagna lagändringarna utgör en ytterligare harmonisering av upphovsrätten 
som fakultetsstyrelsen till övervägande del är positivt inställd till. Genomförandet 
av direktivet kommer att förbättra förutsättningarna för den gränsöverskridande 
tillgången till radio- och TV-program och den nya ursprungslandsprincip som 
etableras genom direktivet bygger vidare på principer som redan tillämpas när det 
gäller satellit- och kabelsändningar. 

Ett viktigt element i lagförslaget är att klareringen av rättigheter i samband med 
vidaresändning ska underlättas. En viktig aspekt i det sammanhanget är att det klart 
framgår vilken ersättning som ska utgår för utnyttjandet av de rättigheter som 
omfattas av ursprungslandsprincipen. 

När det gäller denna fråga finns en specifik reglering i direktivets artikel 3.2 som 
anger vad som ska beaktas i samband med bestämmandet av ersättningsnivån. I 
promemorian görs emellertid bedömningen att det inte behövs någon särskild 
bestämmelse om detta i upphovsrättslagen. Motivet är att de klargöranden som 
förekommer i direktivet följer direkt av gällande praxis från EU-domstolen. 
Dessutom framhålls att samma principer för fastställande av ersättning också är 
tillämpliga vid satellitsändningar. Eftersom bedömningen gjordes att det inte var 
behövligt att införa några klargöranden kring ersättningsnivån i samband med 
införandet av regleringen kring satellitsändningar görs samma bedömning när det 
gäller de förfoganden som föreliggande promemoria handlar om. 
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Fakultetsstyrelsen delar inte denna uppfattning utan anser att det, för 
tydlighetsskull, hade varit bättre om de klargörande som finns angående detta i 
direktivet också hade återspeglats i det föreliggande förslaget. 

 

 

Enligt delegation 

 

Ulf Maunsbach 


	Remiss: Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program (Ds 2020:25) Ju2020/04028

