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Yttrande över promemorian Upphovsrätten på den digitala inre
marknaden (Ds 2021:30), Ju2021/03517
Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har i uppdrag att verka för yttrandefrihet och främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom medieområdet. Därtill ska myndigheten följa och analysera utvecklingen inom området och sprida kunskap om den till allmänheten. Myndighetens svar utgår från
uppdraget.
MPRT har inga synpunkter på innehållet i promemorian, men vill framföra följande.
I promemorian föreslås bland annat ett nytt klagomålsförfarande (52 q §) samt
att Patent- och registreringsverket får i uppgift att tillhandahålla en förteckning
över personer som förklarat sig villiga att medla i tvister om tillämpningen av
vissa bestämmelser i upphovsrättslagen (tvistlösningsmekanism).
MPRT vill i detta sammanhang endast peka på den tvistlösningsmekanism som
myndigheten har i uppdrag att förbereda inom ramen för implementeringen av
bestämmelserna i AV-direktivet genom ändringsdirektivet. I prop. 2019/20:168,
sid 131, angavs bland annat följande.
I artikel 28b.7 AV-direktivet genom ändringsdirektivet ställs krav på
medlemsstaterna att säkerställa att mekanismer för prövning utanför
domstol är tillgängliga för att lösa tvister mellan användare och
leverantörer av videodelningsplattformar när det gäller tillämpningen av
bestämmelserna om skydd av minderåriga och allmänheten (artikel
28b.1) och vad åtgärderna som en leverantör ska vidta ska bestå i (artikel
28b.3). Sådana mekanismer ska enligt artikeln möjliggöra en opartisk
tvistlösning och får inte frånta konsumenten det rättsskydd som erbjuds
i nationell rätt. Av artikel 28b.8 ska användare också kunna tillvarata
sina rättigheter inför domstol.

MPRT har även haft en dialog med Utredningen om ersättning vid tillgängliggöranden på begäran och alternativ tvistlösning på upphovsrättsområdet (Dir. 2021:31).
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Även om tvisterna på upphovsrättens område är av annan karaktär än de tvister
som ska lösas enligt AV-direktivets bestämmelser skulle dessa kunna röra
samma aktörer (videodelningsplattformar). Det vore därför önskvärt att möjligheten till samordning av tvistlösningsmekanismerna övervägs i den fortsatta hanteringen.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Charlotte Ingvar-Nilsson efter
föredragning av enhetschefen Peter Schierbeck.

Charlotte Ingvar-Nilsson

Peter Schierbeck
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