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Remissvar över promemorian Ds 2021:30 
Upphovsrätten på den digitala inre marknaden 

Ärendet 

I april 2019 antogs ett EU-direktiv om upphovsrätt och närstående 
rättigheter på den digitala inre marknaden. Direktivet syftar huvud-
sakligen till att anpassa och komplettera EU:s upphovsrättsliga regel-
verk till den senaste tekniska utvecklingen. I promemorian föreslås 
författningsändringar som genomför direktivet i svensk rätt. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2022.  

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) har av 
Justitiedepartementet getts möjlighet att inkomma med synpunkter 
på förslagen. SMTM har fokuserat på de stycken som berör 
kulturarvsinstitutioner.  

SMTM:s synpunkter 
 
SMTM instämmer i förslagen till författningsändringar, men 
efterlyser förtydliganden av vissa begrepp.  

Gällande begreppet ”förvärvsverksamhet”, se 29 §, kan en alltför 
vidlyftig användning av begreppet få hämmande påverkan för 
kulturarvsinstitutioner. Institutionerna kan hamna i en situation då 
de inte vill riskera eller har kapacitet att till exempel samla in nutida 
material eller använda sådant material om krav ställs på att 
institutionen ska bevaka varje vidareanvändning av materialet. 

SMTM efterlyser även ett förtydligande av 49a § då det inte framstår 
tydligt om ändringsförslaget även gäller om det huvudsakliga motivet 
utgörs av en tidigare skyddad fotografisk bild utan verkshöjd.  
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Beslut i detta ärende har fattats av överintendenten Lars Amréus efter 
föredragning av enhetschefen Cecilia Marnetoft. I den slutliga 
handläggningen har även enhetschefen Johan Löfgren deltagit. 

 

 

 

 

 
Lars Amréus 
Överintendent 
 

 
Cecilia Marnetoft 
Föredragande 

 

 
 
Dokumentet har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter. 
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