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REMISSYTTRANDE;
Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30)
(Ert diarienummer Ju2021/03517)
Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita
samlar ca 5 600 medlemsföretag med runt 8 100 arbetsställen, huvudsakligen hotell,
restauranger, caféer, nöjesrestauranger, cateringföretag, konferensanläggningar, spa,
campingföretag, vandrarhem, skidanläggningar, nöjes- och djurparker, turistbyråer,
museer samt turist- och eventföretag. Visita tecknar branschens kollektivavtal och är
en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv. Som branschorganisation hjälper Visita
företagen att växa och utvecklas och är besöksnäringens företrädare i politiska
frågor.
Visita har tagit del av rubricerat förslag och får härmed komma in med följande.
YTTRANDE
Förslagen i promemorian
I promemorian föreslås författningsförändring, främst i lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, för att genomföra Europaparlamentets
och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående
rättigheter på den digitala inre marknaden i svensk rätt. Direktivet syftar
huvudsakligen till att anpassa och komplettera unionens upphovsrättsliga regelverk till
den senaste tekniska utvecklingen.
I promemorian föreslås bland annat nya regler för avtalslicenser, upphovsrättsligt
ansvar för plattformar och överlåtelse av upphovsrätt.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
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Visitas synpunkter på förslagen
Visita ansluter sig i allt väsentligt till de synpunkter Svenskt Näringsliv har framfört i
sitt remissyttrande, men vill särskilt betona följande.
Visita konstaterar att förslagen i sin nuvarande form i hög grad saknar näringspolitiskt
perspektiv. En sida av bristen på näringspolitiskt perspektiv är svårigheterna att som
förvärvare kunna beräkna och budgetera för kostnader av rättighetsförvärv vilket ur ett
affärsmässigt perspektiv är högst problematiskt. Visitas principiella hållning att det är
av yttersta vikt att det inte formuleras lagregler som direkt eller indirekt begränsar eller
negativt påverkar medlemsföretagens möjligheter att utvecklas och bedriva sina
verksamheter med vinst till förmån för tillväxt och sysselsättning i Sverige.
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