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Precis i tid till Europaparlamentsvalet och stundande ny EU-kommission har Mi-

nisterrådet beslutat om en kompromiss kring en mer harmoniserad upphovsrätt i 

form av det så kallade Digital Single Market-direktivet*. 

Det innebär att vi har att vänta omfattande ändringar i den svenska upphovs-

rättslagen. Direktivets artiklar 11 och 13, den så kallade ”länkskatten” och 

”censurfiltret” har diskuterats i medierna under sommaren. Men direktivet inne-

håller också nya undantagsregler för användning av skyddade verk i digitala miljöer 

som påverkar såväl upphovspersoner och rättighetsinnehavare som användare. 

Den 3 april 2019 anordnar TT Kompetens ett högaktuellt seminarium där juristen 
och upphovsrättsexperten Jonas Holm - som har arbetat med direktivet från ax till 
limpa under den fyraåriga processen – tillsamans med advokaten Katarina Laden-
fors listar vilka ändringar vi har att vänta i svensk lagstiftning. Och vad direktivet 
kommer att innebära för fotografer, författare, förlag, företag och konsumenter. 
 

 Vad innebär DSM-direktivet i praktiken? 

 Vilka är de största utmaningarna för den digitala upphovsrätten? 

 Hur kommer direktivet påverka företag som är aktiva i den digitala miljön? 
 
Under seminariet diskuteras också: 
 

 Undantaget för att möjliggöra digital användning av verk inom undervisning. 

 Undantaget som tillåter att kulturarvsinstitutioner framställer kopior av verk 
som finns permanent i samlingarna. 

 Skyddet för presspublikationer vid digital användning (länkskatt?). 

 Text- och datautvinning i skyddade verk, vad innebär den nya undantagsre-
geln i praktiken? 

 Det utökade ansvaret för leverantörer av informationssamhällets tjänster 
att kontrollera om deras material innehåller upphovsrättsliga intrång. 
 
Anmäl dig till seminariet på www.ttkompetens.se 
 

* DSM-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den 
digitala inre marknaden (2016/0280(COD)). 
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