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Remissvar
Promemoria om webbaserad portal för att minska
upphovsrättsintrång i en digital miljö
Svenskt Näringsliv har inbjudits lämna synpunkter avseende en promemoria från PRV
angående en webbaserad portal för att minska upphovsrättsintrång i en digital miljö (AD-102017/1798). Dessa är våra synpunkter.
Vi delar behovet av kunskapshöjande insatser gentemot allmänheten och konsumenter om
problemet med intrång i upphovsrättsskyddat material, i detta fall i synnerhet i digital miljö. Vi
har också studerat Agorateka-initiativet och noterat att medverkande länder har lagt upp
tjänsten på varierande sätt.
Att erbjuda denna typ av verktyg för vägledning till konsumenter med en positiv
utgångspunkt anser vi vara ett gott komplement till informationsinsatser om riskerna med
piratkopiering. Det skäl som anges i PRV:s promemoria, att det är viktigt att en sådan tjänst
är kostnadsfri och ej kopplad till någon särskild aktör genom reklam eller dylikt, instämmer vi
i.
Införandet av en portal utifrån Agoratekas syften bör enligt vår mening föregås av en
undersökning om hur stort det konkreta behovet är. Det skulle ge initiativet större tyngd och
legitimitet.
Likaså bör PRV söka sammanställa utvärderingar och statistik som finns från de länder som
redan har liknande portaler inom ramen för Agorateka.
En portal som den föreslagna bör inte användas som grund för krav på innehållsleverantörer
att ansluta sig till den, utan bör baseras på befintligt utbud. Däremot bör den aktör som
handhar portalen ha löpande kontakt med relevanta leverantörer av innehåll för att tillse att
portalen utformas på mest ändamålsenligt sätt för användare, och kan uppdateras med
relevant information.
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Om portalen hanteras av PRV eller av annan statlig myndighet bör den självklart inte
utformas eller användas på sådant sätt att det hämmar uppkomsten av liknande tjänster
utifrån privata initiativ (som tvärtom kan verka kompletterande och därmed bidra till att uppnå
syftena än mer).
Utifrån detta ser Svenskt Näringsliv fram emot att ta del av och kunna ge kommentarer på
kommande mer konkreta förslag på utformning, funktion m.m.
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