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Artikel 14 i e-handelsdirektivet (värdtjänster)
1.

Medlemsstaterna skall se till att en tjänsteleverantör som levererar någon av informationssamhällets tjänster bestående av lagring av information som
tillhandahållits av tjänstemottagaren inte skall vara ansvarig för information som lagrats på begäran av en tjänstemottagare av tjänsten, under
förutsättning att
a) tjänsteleverantören inte hade kännedom om förekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information
och, beträffande
skadeståndsanspråk, inte var medveten om fakta eller omständigheter som gjort
förekomsten av den olagliga verksamheten eller den olagliga
informationen uppenbar, eller
b) tjänsteleverantören så snart han fått sådan kännedom eller blivit medveten om detta handlat utan dröjsmål
för att avlägsna informationen eller
göra den oåtkomlig.

2.

Punkt 1 är inte tillämplig om tjänstemottagaren handlar under tjänsteleverantörens ledning eller överinseende.

3.

Denna artikel skall inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med medlemsstaternas rättssystem
kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse, inte heller skall den påverka medlemsstaternas möjlighet att
inrätta förfaranden för att avlägsna information eller göra den oåtkomlig.

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.”
Skäl 46 till e-handelsdirektivet: ”För att kunna utnyttja ansvarsbegränsning måste leverantören av en informationssamhällstjänst som består av lagring av
information, så snart han har fått kännedom eller blivit medveten om olaglig verksamhet, skyndsamt vidta åtgärder för att avlägsna den berörda informationen
eller göra den oåtkomlig. Informationen måste avlägsnas eller göras oåtkomlig med beaktande av principen om yttrandefrihet och av förfaranden etablerade på
nationell nivå för detta ändamål. Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas möjligheter att fastställa särskilda krav som måste uppfyllas skyndsamt innan
information avlägsnas eller görs oåtkomlig.”

Bakgrund till förslaget
● ”Inte rättvis ersättning till rättighetshavare.”
● ”Missgynnar vissa tjänsteleverantörer.”
● Förtydliga lagringstjänsternas roll.
● Förbättra rättighetshavarnas position.

Artikel 13 i det föreslagna DSM-direktivet: Användning
av skyddat innehåll via leverantörer av informationssamhällets
tjänster som lagrar och ger tillgång till stora mängder verk och
andra alster som laddats upp av deras användare
● 1. Leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och ger allmänheten tillgång till stora

mängder verk eller andra alster som laddats upp av deras användare ska, i samarbete med
rättsinnehavare, vidta åtgärder för att säkerställa tillämpningen av avtal som ingåtts med
rättsinnehavare för användning av deras verk eller andra alster eller för att hindra tillgång via deras
tjänster till verk eller andra alster som identifierats av rättsinnehavare genom samarbete med
tjänsteleverantörerna. Dessa åtgärder, t.ex. användningen av effektiv innehållsigenkänningsteknik,
ska vara lämpliga och proportionerliga. Tjänsteleverantörerna ska förse rättsinnehavare med tillräcklig
information om tillämpningen och utarbetandet av åtgärderna samt i förekommande fall med lämplig
rapportering om erkännande och användning av verk och andra alster.

Artikel 13 i det förslagna DSM-direktivet

● Skäl 38:

– ”När leverantörer av informationssamhällets tjänster lagrar och ger allmänheten tillgång till
upphovsrättsskyddade verk eller andra alster som laddats upp av användarna, och därmed går
längre än att enbart tillhandahålla fysiska faciliteter och utför en överföring till allmänheten, är de
skyldiga att ingå licensavtal med rättsinnehavare, såvida de inte är berättigade till undantag från
ansvar enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG.”
– ”Vad gäller artikel 14 [13] är det nödvändigt att kontrollera om tjänsteleverantören spelar en aktiv
roll, bl.a. genom att optimera presentationen av de uppladdade verken eller andra alstren eller
genom att marknadsföra dem, oavsett vilken typ av medel som används för ändamålet.”
– ”För att säkerställa att licensavtal fungerar bör leverantörer av informationssamhällets tjänster som
lagrar och tillgängliggör för allmänheten stora mängder upphovsrättsligt skyddade verk eller andra
alster som laddats upp av användarna vidta lämpliga och proportionella åtgärder för att säkerställa
skyddet för verk eller andra alster, t.ex. genom införande av effektiv teknik. Denna skyldighet bör
även gälla när leverantörer av informationssamhällets tjänster har rätt till undantaget från ansvar i
artikel 14 i direktiv 2000/31/EG.”

Artikel 15 i e-handelsdirektivet (Avsaknad av allmän
övervakningsskyldighet)
1. Medlemsstaterna får inte ålägga tjänsteleverantörerna en allmän skyldighet att, i samband med tillhandahållande av
sådana tjänster som avses i artiklarna 12, 13 och 14, övervaka den information de överför eller lagrar, och inte heller någon
allmän skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet.

2. Medlemsstaterna kan fastställa skyldigheter för leverantörer av informationssamhällets tjänster att omedelbart informera
de behöriga myndigheterna om påstådda olagliga verksamheter som utförts eller olaglig information som tillhandahållits av

mottagarna av deras tjänster eller att till behöriga myndigheter på deras begäran lämna information som gör det möjligt att
identifiera de mottagare av deras tjänster med vilka de ingått lagringsavtal.

Skäl 47 till e-handelsdirektivet: ”Medlemsstaterna är förhindrade från att ålägga tjänsteleverantörerna
övervakningsskyldighet endast när det gäller skyldigheter av allmän natur. Detta gäller inte övervakningsskyldigheter i ett

speciellt fall och påverkar i synnerhet inte beslut från nationella myndigheter i enlighet med nationell lagstiftning.”

Artikel 13 i det förslagna DSM-direktivet
● 2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de tjänsteleverantörer som avses i punkt 1

inför mekanismer för klagomål och prövning som finns tillgängliga för användare i
händelse av tvister om tillämpningen av de åtgärder som avses i punkt 1.
● 3. Medlemsstaterna ska vid behov underlätta samarbetet mellan leverantörer av

informationssamhällets tjänster och rättsinnehavare genom dialoger med berörda
parter för att fastställa bästa praxis, såsom lämplig och proportionell
innehållsigenkänningsteknik, bland annat med beaktande av tjänsternas
beskaffenhet, tillgången till sådan teknik och dess effektivitet med hänsyn tagen till
den tekniska utvecklingen.

Artikel 13 i det förslagna DSM-direktivet
●

Skäl 39: Samarbete mellan rättsinnehavare och leverantörer av informationssamhällets tjänster som
lagrar och tillgängliggör för allmänheten stora mängder av upphovsrättsskyddade verk eller andra
alster som laddats upp av användare är avgörande för att tekniken (t.ex. innehållsigenkänningsteknik)
ska fungera. I sådana fall bör rättsinnehavare lämna nödvändiga uppgifter för att tjänsterna ska kunna
fastställa deras innehåll, och tjänsterna bör vara transparenta gentemot rättsinnehavare när det gäller

den teknik som används för att möjliggöra bedömning av deras ändamålsenlighet. Tjänsterna bör
särskilt ge rättsinnehavare information om vilken typ av teknik som används, hur den fungerar och
hur väl de lyckas med att känna igen rättsinnehavares innehåll. Dessa tekniker bör också ge
rättsinnehavare möjlighet att få information från leverantörerna av informationssamhällets tjänster om
användningen av deras innehåll som omfattas av ett avtal.

Artiklarna 16 och 17 i e-handelsdirektivet
●

Artikel 16 (Uppförandekoder): Medlemsstaterna och kommissionen skall uppmuntra a) att
handels-, yrkes- och konsumentorganisationer eller motsvarande sammanslutningar utarbetar
uppförandekoder på gemenskapsnivå avsedda att bidra till att artiklarna 5-15 genomförs
ordentligt.

●

Artikel 17 (Utomrättslig lösning av tvister): Medlemsstaterna skall se till att deras lagstiftning
vid tvister mellan en leverantör av en informationssamhällets tjänst och en tjänstemottagare

inte hindrar användningen av metoder som är tillgängliga enligt nationell lag för en
utomrättslig lösning av tvister, bland annat med hjälp av lämpliga elektroniska medel.

DMCA
17 U.S. Code § 512 - Limitations on liability relating to material online
(i)The limitations on liability established by this section shall apply to a
service provider only if the service provider
A. Has adopted and reasonably implemented, and informs subscribers
and account holders of the service provider’s system or network of, a
policy that provides for the termination in appropriate circumstances
of subscribers and account holders of the service provider’s system or
network who are repeat infringers, and
B. Accommodates and does not interfere with standard technical
measures.

Uppsummering
- Ansvarsfrihetsreglerna i e-handelsdirektivet
”obalanserade” till tjänsteleverantörernas förmån?
- ”Value gap” – obehörig vinst, illojal konkurrens..?
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