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Resumé  
 
I denna undersökning undersöks genomförbarheten av inrättandet av ett content 
flatrate-system ur både ett politiskt och ekonomiskt perspektiv. Syftet är att 
rättsinnehavare ska kunna erbjuda konsumenterna laglig P2P-fildelning. 
Undersökningen innehåller en analys av de senaste 10 årens utveckling på 
produkt- och tjänstemarknaden för musik och audiovisuell underhållning samt 
information om tendenser när det gäller piratkopiering på internet. Huvudmålen 
med en content flatrate-strategi och ett content flatrate-system samt alternativa 
scenarion presenteras. 
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FÖRKORTNINGAR 
 

ARPU Genomsnittlig intäkt per abonnent 

AV Audiovisuella verk 

BT British Telecom 

CRM Förvaltning av kollektiva rättigheter 

CRMO Kollektiva organisationer 

DDL Direktnedladdning 

DRM DRM-teknik (förvaltning av digitala rättigheter) 

DTT Digital markbunden television 

EU Europeiska unionen 

FTP File Transfer Protocol 

HADOPI Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 

droits sur internet 

IPAP Leverantör av IP-adress 

IPRED Direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter 

IP-TV  Internetprotokoll-tv 

ISP Internetleverantör 

LP LP-skivor 

MG  Minimigarantier 

MIDEM Marché International du Disque et de l'Edition Musicale 

NMPA National Music Publishers’ Association 

P2P Peer-to-peer 

PC Persondator 

PSB Public service-företag 
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ROI  Avkastning på investeringar 

VOD  Video-on-demand 

SACEM Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique 

STIM Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 

SVOD  Video-on-demand-abonnemang 

TRIP Avtal om handelsrelaterade aspekter av immateriell äganderätt 

TVoIP IP-tv 

UGC Användargenererat innehåll 

VHS Video Home System 

WTC WIPO:s upphovsrättsavtal 

WIPO Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten 

WPPT WIPO:s avtal om föreställningar och fonogram 

WTO Världshandelsorganisationen 
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SAMMANFATTNING 

Denna undersökning har utarbetats som svar på en begäran från Europaparlamentets 
utskott för kultur och utbildning om att bli informerade om hur ett content flatrate-system 
skulle kunna genomföras i praktiken i fildelningsmiljön, både ur ett politiskt och ekonomiskt 
perspektiv. 
Undersökningen innehåller information och analyser om följande frågor: De senaste 
10 årens utveckling på produkt- och tjänstemarknaderna för musik och audiovisuell 
underhållning. Tendenser i fråga om piratkopiering på internet. De viktigaste målen med en 
content flatrate-strategi. Ett content flatrate-system samt alternativa scenarion för dess 
genomförande. 
Ett content flatrate-system är en möjlighet för rättsinnehavare att erbjuda konsumenterna 
laglig P2P-fildelning, genom en utökad kollektiv licens för verksamhet som inte omfattas av 
transaktionsavtal. Ett content flatrate-system som är begränsat till vad som är nödvändigt 
för att ladda ned innehåll från ett P2P-nätverk (dvs. en återgivningsrätt och en mycket 
begränsad rättighet för tillgängliggörande1), och där avgiften inkasseras av 
internetleverantörer och omfördelas av ett särskilt alleuropeiskt inkasseringsföretag skulle 
kunna vara en lämplig lösning för att skapa värde på den lagliga marknaden och minska 
såväl dragningskraften hos som omfattningen av piratkopieringen.  

 Översikt över musikindustrin 

Ända sedan upphovsrättslagstiftningen upprättades har den försökt hålla jämna steg med 
de tekniska förändringarna. Avgiftssystemen för privatkopiering i Europa har utökats till att 
omfatta en stor del av konsumenternas kopieringsaktiviteter och lagringskapacitet. 
Musikindustrin är en komplex industri som omfattar en rad olika kanaler med koppling till 
varandra. Här ingår liveuppträdanden, inspelningar, radio- och tv-sändningar och andra 
former av det som tidigare kallades sekundärt utnyttjande. 
Upphovsrättslagstiftningen utgör den grundläggande rättsliga och ekonomiska ramen för 
musikindustrin. Den ger rättsinnehavare exklusiva rättigheter att kontrollera vissa former 
av utnyttjande av deras verk. 
Ett utnyttjande av sådana exklusiva rättigheter som sker utan rättsinnehavarnas tillstånd 
utgör en åtalbar kränkning som medför skadeståndsrätt eller en brottslig handling, eller 
både och.  

 Översikt över filmindustrin och den audiovisuella industrin 

Till skillnad från musikindustrin har den audiovisuella sektorn och filmsektorn, med enstaka 
undantag, blomstrat och vuxit stadigt under de senaste 20 åren. 

Nya distributionssätt och nya finansieringsstrukturer har blivit en del av den 
europeiska filmindustrin. Finansieringen har utökats genom offentlig finansiering, vilket 
framgår av det stora antalet statliga stöd (EU-stöd samt nationellt, regionalt och lokalt 
stöd) av alla typer och de särskilda fonderna (skattekreditsystem, equityfonder, slates 
osv.). 

                                                 
1  Rätten att tillgängliggöra annat material för allmänheten som nämns i artikel 3.2 i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och 
närstående rättigheter i informationssamhället ska anses omfatta tillgängliggörandet av alla sådana verk för 
personer som inte befinner sig på den plats där tillgängliggörandet sker. Den ska inte anses omfatta några 
andra handlingar. 
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När det gäller distribution av audiovisuellt innehåll börjar värdekedjan med 
innehållsproduktion eller förvärv av rättigheter och fortsätter därefter genom försäljning till 
publiken. 

Försäljning av audivisuella program och filmprogram kräver kontraktsenliga och 
ekonomiska förbindelser mellan olika typer av aktörer, som kan delas in i sex olika 
kategorier: rättsinnehavare och innehållsleverantörer, innehållsaggregatörer, operatörer för 
VoD-plattformar och VoD-tjänster, distributörer av plattformstjänster, tillverkare av 
konsumentelektronik och slutanvändare (konsumenter).  
Distribution via digitala nätverk har lett till att denna ordning rubbats och alla aktörer 
(däribland artisterna själva) kan nu direkt ge allmänheten tillgång till innehåll. 

Digital distribution främjar visserligen enklare spridning, vilket gynnar konsumenten 
(long tail-teorin), men i nuläget är det svårt att omvandla denna typ av distribution till 
försäljning (även om man bortser från effekterna av olaglig distribution).  

Utvecklingen inom piratkopiering: effekter och nya tendenser 
Ironiskt nog minskar den fysiska piratkopieringen på många marknader på grund av den 
ökade förekomsten av piratkopiering på internet. Konsumenterna behöver inte längre 
betala för en fysisk produkt om de kan hitta produkten gratis på internet. 
Skivindustrin har agerat mot den ökade piratkopieringen på internet på flera olika plan: 
från stärkt lagstiftning till teknik för hanteringen av rättigheter till de inspelningar den 
producerar. Här ingår bland annat teknik för hantering av digitala rättigheter (DRM-teknik) 
och annan teknik som är kopplad till system för hantering av rättigheter, exempelvis 
fingeravtryck och vattenstämpel. 
Inom den audiovisuella sektorn används de flesta nya sätten att förvärva innehåll utan 
tillåtelse. Det breda utbudet av alternativ för otillåten användning som uppstått genom den 
digitala revolutionen för distribution av kreativt innehåll visar – mer än något annat – hur 
svårt det är att tillskriva den dramatiska minskningen av intäkterna till en eller ett 
begränsat antal faktorer. 
Under de senaste tio åren har ett oräkneligt antal undersökningar genomförts för att 
undersöka karaktären hos och effekterna av piratkopiering på internet. Alltför ofta är 
sådana undersökningar helt enkelt strategibaserade sammanställningar av bevis. Det enda 
vi med säkerhet vet, är att skivindustrins intäkter minskar och att försäljningen av DVD-
filmer går trögt eller minskar. En annan sak som vi med säkerhet vet är att användningen 
av P2P-nätverk2 och webbplatser för direktnedladdning osv. är omfattande och fortsätter 
att öka, att en stor procentandel internetanvändare använder sig av detta och att internet 
används för att få tillgång till upphovsrättsskyddat innehåll utan att rättsinnehavarna får 
någon ersättning. 
Dessa fakta utgör emellertid inte nödvändigtvis ett obestridligt bevis på orsakssamband.  
Vid en ytterligare analys av detaljerna blir bilden av en piratkopierare ofta mycket rörig, 
och globala samlade siffror börjar delvis förlora sin effekt. I film- och musikindustrin är det 
trots detta viktigt att göra åtskillnad mellan de två största kategorierna av piratkopierare: 
De piratkopierare som mer eller mindre är organiserade för att tjäna pengar genom att 

                                                 
2  P2P-nätverk (kallas ibland ”forum” eller ”sociala nätverk”) är en specialwebbplats som fungerar som en virtuell 

”klubb” där medlemmarna kan kommunicera i realtid och utbyta meddelanden. I många av dessa nätverk 
utbyter enskilda konsumenter skyddade verk, musik, filmer eller utdrag ur filmer, böcker eller artiklar i 
elektroniskt format med varandra. Dessa klubbar kan ha tusentals medlemmar. Den mest kända är förmodligen 
Facebook som har miljontals medlemmar runtom i världen. Sådana nätverk erbjuder ofta register och 
förteckningar över verk som användaren får tillgång till genom att öppna meddelanden från en annan medlem. 
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göra reklam för och/eller främja distribution av otillåtna kopior i vinstsyfte och de 
piratkopierare som laddar ned musikspår och/eller filmer och tv-serier från olagliga 
webbplatser för eget bruk.  

Huvudsakliga rättsliga åtgärder och metoder mot piratkopiering 

Olika regeringar har tillämpat många olika rättsliga strategier för att ta itu med 
piratkopiering på internet. 

Rättsinnehavare i olika jurisdiktioner världen över har med framgång drivit igenom 
införandet av ett förfarande som innebär att gradvisa bestraffningar, t.ex. Taiwan, 
Frankrike (Hadopilagstitftningen), Storbritannien (Digital Economy Act 2010), Sydkorea och 
Nya Zeeland. 
Andra former av lagstiftning används också, exempelvis i Italien där regeringen har 
kriminaliserat kränkningar av upphovsrätten genom att göra skyddade verk tillgängliga i 
datanätverk utan tillstånd (Urbani-dekretet) och i Spanien (Sinde-lagen) där man riktar 
insatserna mot mellanhänder snarare än användare. 

Eftersom de flesta av dessa åtgärder är nya är det fortfarande för tidigt att avgöra om en 
strategi är bättre än en annan. 

Viktiga hänsynstaganden när det gäller content flatrate-systemet 

Den digitala världen, både inom den audiovisuella sektorn och musiksektorn, kännetecknas 
av att intressenterna skiljer sig stort sinsemellan. De många möjliga distributionsvägarna 
har lett till att antalet intressenter ökat kraftigt, både när det gäller upphovsmän och 
aggregatörer. Samtidigt har telekomoperatörer och på senare tid även produkttillverkare 
som är involverade genom internet-tv utvecklat strategier för marknadsintegration och 
marknadspenetration. I och med att det mer än någonsin tidigare är innehållet som styr 
har den traditionella värdekedjan genom kontroll av produktion, distribution och katalog 
anpassats till nya aktörer som konkurrerar om värdedelningen. Uppkomsten av 
höghastighetsbredband, digital distribution och distribution genom alla möjliga 
supportsystem och kanaler utgör ett hot mot det traditionella utnyttjandet. Förutom de 
traditionella intressenterna har även konsumenterna i dag genom fanöversättning, P2P, 
utbyte inom sociala nätverk och streaming ett inflytande på utnyttjandestrategierna inom 
varje kategori av rättigheter, möjligheter och områden.  
Den ekonomiska effekten av digitaliseringen och värdeskapandet på internet skiljer sig 
mellan musikindustrin och den audiovisuella industrin: Följderna och effekterna i fråga om 
marknadsstrukturering och marknadsorganisation ser olika ut inom respektive sektor.   
Därför måste man ta hänsyn till de olika intressena vid ett eventuellt inrättande av ett 
content flatrate-system. 

Content flatrate-system och andra scenarier 

Det ekonomiska syftet med content flatrate-systemet är att åstadkomma en 
överskottseffekt på marknaden för att övertyga rättsinnehavarna om systemets 
användbarhet. Om systemet skulle ge sektorn ett inkomstflöde motsvarande det som VoD 
och privatkopiering tillför till dagens marknad (56 miljoner euro respektive 28 miljoner euro 
på den franska marknaden) skulle dess trovärdighet öka eftersom det skulle komplettera 
de erbjudanden som är nödvändiga för sektorns ekonomi. 
Det sociala och politiska syftet är att ge internetanvändare möjlighet att inom lagens ramar 
använda sig av privat nedladdning och P2P-fildelning, och på så sätt få så många 
användare av systemet som möjligt. Content flatrate-systemet skulle därför först och 
främst göra P2P lagligt för lagligt förvärvade verk. 
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Vid fastställandet av pris för ett content flatrate-system måste tre faktorer beaktas: Detta 
bör gynna P2P-fildelning och minska piratkopieringen. Det måste utgöra en utökning av 
lagliga erbjudanden. Det krävs också samarbete med internetleverantörerna. 
På samma sätt måste den prissättningsmekanism som används tillgodose en rad kriterier 
och undvika flera välkända fällor: rätt pris måste fastställas, begreppet förväntat pris måste 
beaktas och systemet måste fortsätta att vara kopplat till kretsen för inkassering av 
intäkter (här spelar internet- och nätverksleverantörer en avgörande roll). 

Därför innehåller kapitel 4.1.1 av undersökningen en beskrivning av de potentiella 
effekterna av en prissättningspolicy för ett content flatrate-system för audiovisuella verk 
och filmer. Ett lågt antagande ger 2 euro, ett högt antagande 6 euro och ett medelhögt 
antagande ger 4,99 euro, vilket ligger nära den symboliska kostnaden 5 euro. 
Prissättningen av content flatrate-systemet är en viktig fråga, liksom effekten på 
affärsmodellerna. Graden av konsumentmigrering är en annan viktig fråga när man tar 
fram prognoser för skapandet eller förlusten av totalt värde. 
Enligt det antagande som utvecklas och presenteras i kapitel 4.1 av undersökningen skulle 
en content flatrate på 4,99 euro, vilket skulle ge ökad vinst, ha störst möjlighet att lyckas. 
Detta skulle framför allt gälla om erbjudandet kombineras med en möjlighet för 
konsumenten att använda content flatrate för att byta till en stor månatlig mängd innehåll, 
vilket beskrivs i denna undersökning. Denna möjlighet är uppenbarligen inte tillgänglig i 
något av de befintliga erbjudandena, oavsett avgift. Enligt vår mening bör ett sådant 
alternativ definitivt ingå i ett kommersiellt erbjudande när det gäller nedladdning eftersom 
detta nu är ett etablerat fenomen hos alla konsumenter som är vana vid att dela innehåll 
på internet. Ytterligare delar skulle kunna köpas till för 1–2 euro per månad om 
användaren överskrider grundabonnemangets nedladdningskapacitet (oavsett antal titlar). 
Ett kulturellt flatrate-system skulle uppfylla minst två viktiga syften: 

 Garantera en rättvis ersättning till författare och kreativa, med ett rättvist 
fördelningsförfarande.  

 Erbjuda den enskilde användaren en säker fristad. 

Det förefaller inte finnas någon enkel lösning som gynnar alla, eller ens en lösning där 
bördorna är lika stora för alla.  
Nästan alla lösningar som föreslås (från frivillig kollektiv licensiering till obligatorisk 
licensiering och utökad kollektiv licensiering) innebär att det måste finnas någon form av 
kollektiv eller gemensam licensieringsorganisation som inkasserar intäkter och omfördelar 
dem. 

Trovärdiga scenarier för att lösa problemet med fildelning 

Två scenarier är möjliga: Status quo-scenariet (verksamheten pågår som vanligt med 
lagstiftning mot piratkopiering) och content flatrate-scenariet som i sin tur kan delas upp i 
två olika alternativ: Ett allmänt content flatrate-system som utgör en ny laglig affärsmodell 
eller ett begränsat content flatrate-system. 
Av flera skäl, som förklaras i denna undersökning, är ett allmänt content flatrate-system en 
oacceptabel lösning för många aktörer3. Det begränsade content flatrate-systemet i en 
specifik politisk och funktionell ram skulle däremot kunna vara en fungerande lösning. 

Kollektiv förvaltning är oundviklig så länge content flatrate-systemet övervägs för icke-
kommersiella onlineanvändare av verk, oavsett systemets omfattning. 

Ett system som bygger på de framgångar som har uppnåtts genom kabel- och 
satellitdirektivet4 skulle kunna genomföras för P2P-fildelning. Genom detta direktiv 

                                                 
3  Se exempelvis del 3 av undersökningen och kapitel 4.3. 
4  Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt 

och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel. 
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skapades inte något nytt undantag eller någon ny begränsning. Ingen obligatorisk licens 
infördes heller. Det ledde till att utövandet av exklusiva rättigheter begränsades till 
kollektiva organisationer. Därför överensstämmer det också med internationella avtal. För 
P2P-fildelning överlåter rättsinnehavarna de exklusiva rättigheterna när det gäller att 
godkänna nedladdning och fildelning under mycket särskilda omständigheter och inom 
snäva begränsningar till de kollektiva organisationerna. 

Slutsatser: Vilka faktorer måste beaktas för att inrätta ett 
content flatrate-system? 

För att kunna fastställa en relevant allmän åtgärd och politik inom musikindustrin, den 
audiovisuella industrin och filmindustrin är det viktigt att beakta de viktigaste målen för 
den föreslagna politiken och de olika åtgärder som måste vidtas för att se till att alla beslut 
och verktyg samt steg och kronologi är logiskt kopplade till målet. 

Det är nödvändigt att skydda slutanvändaren utifrån en tydlig överenskommelse om vilka 
handlingar som är lagligt godkända och vilka som inte är det och att främja P2P och 
sociala nätverk så länge som denna verksamhet förblir icke-kommersiell och inte omfattas 
av transaktionsavtal. 

Utökad kollektiv licensiering eller utövande av rättigheter bör främjas där möjligheter till 
frivillig licensiering finns och dessa möjligheter inte utnyttjas (eller inte kan utnyttjas) 
individuellt av rättsinnehavare. Syftet med detta är att få den lagliga marknaden att växa 
på piratkopieringens bekostnad. 
Content flatrate-systemet bör begränsas till nedladdning och någon form av överföring 
(tillgängliggörande) för att möjliggöra tillgång till P2P-nätverken (där reglerna oftast 
innebär att det krävs någon slags uppladdning under nedladdningen). Systemet tillåter 
omfattande delning av verk från en slutanvändares egen digitala samling, och begränsar all 
form av delning via P2P-nätverk, sociala webbplatser, cyberlocker-webbplatser osv. till en 
privat krets av vänner och familj. Exempelvis skulle den utökade licensen för 
tillgängliggöranderätten5 kunna begränsas till de 50 bästa vännerna, vilket innebär att P2P- 
eller DDL-erbjudanden (med nytt innehåll) endast skulle tillåtas inom personens sociala 
krets (kanske via ett socialt nätverk). 
Content flatrate-systemet kommer att innebära att begränsningar måste införas för 
kapaciteten i de lagringssystem som används inom det godkända nätverket och för 
mängden filer som delas, oavsett vilka protokoll eller program som används. 

Internetleverantörerna kommer att ansvara för att informera sina abonnenter när mängden 
filer överskrider den godkända mängden och därefter blockera otillåten delning, vilket de 
redan nu gör som en del av de befintliga internet- och mobiltelefonabonnemangen.  
Den begränsade statusen för content flatrate-nätverket som icke-marknad bör förstärkas 
och nätverket bör avskiljas och skyddas från eventuella kommersiella nätverk. Potentiella 
slutanvändare bör på ett tydligt sätt informeras om räckvidden för den verksamhet som är 
tillåten inom content flatrate-nätverket. Villkoren bör standardiseras på EU-nivå och efter 
kategori av verk (och därför inte omfattas av ett tillvägagångssätt som bygger på principen 
”ett verk, en licensgivare” eller avgränsas efter licensområde eller plats för 
licensinnehavares eller licensgivares verksamhet). 

                                                 
5  Jfr fotnot 1. 
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De 42 viktigaste framgångsfaktorerna för att content flatrate-systemet ska kunna 
genomföras 

Målsättningar 

1. Om konsumenterna har visat att de föredrar att använda innehåll på ett särskilt sätt 
och det finns sätt att licensiera sådan användning på en genomförbar kommersiell basis 
bör rättsinnehavarna förväntas göra detta.  

2. Artister/upphovsmän och andra rättsinnehavare, däribland producenter, måste få 
ersättning baserat på det frivilliga utövandet av deras exklusiva rättigheter (beroende 
av punkt 1 ovan). 

3. En rättvis balans måste skapas och upprätthållas mellan de olika grundläggande 
rättigheter som skyddas av EU:s rättsordning6. 

Rättslig grund: 

4. Nya upphovsrättsliga undantag och begränsningar får inte införas eftersom de kräver 
omfattande ändringar av gällande normer och lagstiftning (alla är inte förenliga med 
befintliga internationella instrument, och det kan därför ta lång tid innan de kan 
genomföras).  

5. Utökad kollektiv licensiering för utövandet av rättigheter bör gynnas där så är lämpligt 
(genom att främja enklare tillgång till fullständig repertoar), men de exklusiva 
rättigheterna får inte urvattnas. Om frivillig licensiering har visat sig fungera bör det 
inte finnas några krav på kollektiv licensiering. Om det finns möjligheter till frivillig 
licensiering som inte utnyttjas av rättsinnehavare kan det finnas metoder som möjliggör 
utnyttjande på annat sätt, exempelvis de metoder som har tillämpats enligt kabel- och 
satellitdirektivet7. 

6. De rättigheter som beaktas här bör endast utövas genom en kollektiv organisation. När 
en rättsinnehavare inte har överfört handhavandet av sina rättigheter till en kollektiv 
organisation ska den kollektiva organisation som förvaltar rättigheter i samma kategori 
anses vara bemyndigad att göra detta av rättsinnehavaren. När fler än en kollektiv 
organisation förvaltar rättigheter i samma kategori ska rättsinnehavaren fritt kunna 
välja vilken av dessa kollektiva organisationer som ska ha rätt att förvalta hans eller 
hennes rättigheter. De rättsinnehavare som avses i detta stycke ska ha samma 
rättigheter och skyldigheter som de som anges i avtalet mellan licensinnehavare 
(slutanvändare) och den kollektiva organisation som ska anses ha rätt att förvalta hans 
eller hennes rättigheter i och med att rättsinnehavaren har gett denna organisation i 
uppdrag att göra detta. Rättsinnehavaren kommer att kunna begära eventuell 
ersättning inom en fastställd period. 

7. Om en rättsinnehavare godkänner den första överföringen, återgivandet eller 
tillgängliggörandet av ett verk inom EU ska han eller hon anses ha valt att inte utöva 
sina rättigheter när det gäller den icke-kommersiella delningen på enskild basis snarare 
än att utöva dem i enlighet med ovanstående bestämmelser för kollektiv förvaltning.  

8. Oaktat ovanstående får rättsinnehavare upphöra med kollektiv licensiering så länge 
som de möjliggör licensiering av rättigheter för det angivna syftet i samband med att 
den berörda kollektiva organisationen tilldelar licenser. 

9. Om ingen överenskommelse nås måste det finnas åtgärder för medling. 

                                                 
6  Såsom EU-domstolen anger i mål C-275/06, Productores de Música de España (Promusicae) mot Telefónica de 

España SAU (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Mercantil no 5 de Madrid). 
7 Se artikel 9 i rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om 

upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel. 
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Genomförbarhet   
10. Det bör finnas möjlighet att avstå från kollektiv licensiering samtidigt som incitamenten 

för att använda den kvarstår: förlust av tillgång till de belopp som fördelas, kostnad för 
direktlicensiering och kostnad för direkt verkställande.  

11. Frågan om utnyttjandemöjligheter måste hanteras med försiktighet. Den primära 
effekten av piratkopiering uppstår under de första två månaderna efter det att verket 
har publicerats. Samtidigt måste rättsinnehavarna ha tid på sig att utnyttja sina 
rättigheter för att vara säkra på att få bästa möjliga avkastning på sin investering.  

12. Kollektiv licensiering bör inte användas under en första period om förslagsvis 
4 månader (2 månader är för kort tid). Denna period kan förlängas till högst 6 månader 
– kanske rentav 12 månader för audiovisuella verk. Kortare perioder skulle vara mycket 
mer acceptabla för konsumenterna medan längre perioder riskerar att bli 
kontraproduktiva. Den exakta varaktigheten bör anges efter de samråd med 
rättsinnehavarna som är nödvändiga för film- och musikbranschen. Detta skulle även 
leda till särskilda exklusiva utnyttjandemöjligheter för nya kommersiella tjänster. 
Svårigheterna med en kort exklusivitetsperiod för rättsinnehavare är välkända, men det 
måste finnas en balans mellan konsumentens beteende och förväntningar. 

13. Utökad kollektiv licensiering av P2P-filöverföring omfattar kommunikationen med 
allmänheten/tillgängliggöranderätten8 som är en del av nedladdningen. Den bör även 
utökas till att omfatta den begränsade uppladdning som är en del av delningen av 
begränsade uppladdningsrättigheter, men inte till att omfatta uppladdning av verk för 
lagring på cyberlocker-webbplatser eller P2P-nätverk med innehåll. Dessa aktiviteter 
bör endast licensieras enligt normala kommersiella villkor – åtminstone för verk som 
nyligen offentliggjorts.  

14. Användarnas rättigheter och skyldigheter bör vara tydliga och konsekventa. 

15. Mellanhänder på internet bör inte vara tvungna att vara licensgivare för sina 
slutanvändare, men erbjuder slutanvändaren licens och inkasserar content flatrate för 
den faktiska licensgivaren i egenskap av kollektiv organisation.  

16. Det kommer att krävas någon form av samarbete om verkställandet mellan 
internetleverantörer och andra mellanhänder på internet. Det varken bör eller får finnas 
något krav på allmän innehållsövervakning. De normala verktygen för hantering av 
nätverkstrafik kan vara tillräckliga för att varna vid ovanlig verksamhet och naturligtvis 
måste klausuler om säkra fristäder vara kopplade till lämpliga åtgärder när 
överträdelser upptäcks (framför allt för verk som nyligen offentliggjorts). 

Specificitet:  
17. Abonnemang på content flatrate-systemet kommer att säljas av internetleverantörer till 

enskilda slutanvändare. 

18. Delning bör begränsas till en privat krets av vänner och familj. Exempelvis kommer 
licensen för kommunikation/tillgängliggörande9 (förutom för mycket korta utdrag) 
begränsas till 50 vänner (ett tillräckligt stort men ändå begränsat antal), vilket innebär 
att ett godkänt P2P- eller DDL-erbjudande endast kan tillåtas inom särskilda 
sociala nätverk. 

19. Det begränsade content flatrate-systemet kommer att göra det möjligt för konsumenter 
att dela verk inom P2P-nätverken på samma sätt som privatkopiering av VHS-filmer 
tilläts inom familjekretsen. 

                                                 
8  Jfr fotnot 1. 
9  Jfr fotnot 1. 
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20. Nedladdningar får endast ske från fullständigt godkända cyberlocker-webbplatser och 
med lagliga källor. För att systemet ska kunna förvaltas på ett bra sätt måste alla 
konstverk märkas (eller på annat sätt identifieras officiellt). 

21. För att mekanismen ska bli mer relevant bör standardregler för användning utvecklas 
och förmedlas webbplats för webbplats. Detta bör ske genom den kollektiva 
organisationen och med stöd av rättsinnehavarna. Systemet bör även tillämpas av VoD- 
och SVoD-plattformarna och catch-up tv-tjänsterna, som ska informera konsumenterna 
om möjligheten när de ansluter sig till licenserbjudandet. De bör även informera om 
riskerna med att ägna sig åt otillåten P2P-aktivitet. 

22. Av praktiska skäl bör licensen utformas som ett schablonbelopp även om detta leder till 
viss orättvisa mellan dem som använder sig mycket av fildelning och de som använder 
sig mindre av fildelning. Ett kvantitativt belopp skulle inte bli skalenligt och 
internetleverantörerna bör inte vara skyldiga att övervaka det innehåll som laddas ned 
eller laddas upp. 

23. Skillnader i konsumentbeteende samt värdekedjor tyder på att olika 
content flatrate-system bör övervägas för musik respektive audiovisuella verk. Men 
med tanke på de komplexa förvaltningsprocesser som detta medför, risken för 
missförstånd och illviljan hos vissa kategorier av intressenter och konsumenter 
rekommenderas endast ett begränsat content flatrate-system för musik och audivisuellt 
innehåll. 

24. Konsumenterna betalar denna licens för privat användning på frivillig basis till 
internetleverantören och villkoren fastställs tydligt i de kommersiella villkor som 
internetleverantörerna erbjuder. Detta bör dock inte hindra internetleverantörerna från 
att införa en heltäckande policy för alla sina privatkunder (förmodligen till ett bättre 
belopp). 

Verkställbarhet:  
25. Den första perioden av exklusivitet kommer fortfarande att behöva upprätthållas, 

framför allt på uppladdningssidan. Man bör emellertid inrikta sig på de personer som 
laddar upp innehåll och inte på dem som laddar ned innehåll. 

26. Den begränsade status som icke-marknad som föreslås i lösningen bör genomföras, och 
all indirekt marknadsbaserad verksamhet bör förbjudas (se exempelvis fallet med 
Pirate Bay) och åtalas (utifrån överträdelser av godkännanden). Detta skulle göra det 
svårare att använda icke-licensierade webbplatser. 

Administration:  
27. Insyn i administrationen är grundläggande för att skydda såväl rättsinnehavares som 

konsumenters rättigheter. 

28. Det bör vara tillåtet för organisationer med omfattande kataloger att närvara och stödja 
systemet genom att överföra sina medlemmars rättigheter till den kollektiva 
organisation som de valt. 

29. Content flatrate inkasseras av internetleverantörer och överförs till den valda kollektiva 
organisationen (efter avdrag av ännu ej fastställd provision för inkassering). 

30. Det är svårt att fastställa underlaget för fördelning av intäkter till rättsinnehavare. 
Intressenterna bör diskutera och enas om denna fråga. 

31. Beräkningsfrågor måste behandlas i en ny undersökning för att fastställa bästa möjliga 
lösning.  

32. Beloppen måste förhandlas fram (med hjälp av någon form av medling) eftersom det 
inte finns något vetenskapligt sätt att fastställa dem på. Beräknade förluster på grund 
av piratkopiering är inte entydiga, men internetleverantörens marknadserfarenhet 
kommer att ha stor betydelse.   
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Prissättning:10 

33. Priset måste vara tillräckligt högt för att ge mervärde och ha tillräcklig marginal för att 
ett administrativt system ska kunna byggas upp så att intäkterna från 
content flatrate-systemet kan inkasseras och fördelas på lämpligt sätt. 

34. Priset bör vara tillräckligt högt för att undvika negativa sidoeffekter, t.ex. att 
konsumenter övergår från kommersiella tjänster till content flatrate-systemet.  

35. Priset bör vara på en sådan nivå att kunderna övertygas om att systemet är prisvärt 
(teknisk kvalitet, godkänd P2P-fildelning inom en begränsad vänkrets och naturligtvis 
den stora mängd innehåll som finns tillgänglig genom lagliga kommersiella 
erbjudanden). 

36. Ett content flatrate-system skulle kunna ha ett konsumentprisindex i intervallet 
4-6 euro, inklusive mervärdesskatt/månad för audiovisuella verk. Enligt hypotesen i 
kapitel 4 i denna rapport måste emellertid alla uppgifter som finns tillgängliga användas 
för att undersöka vad som är lämpligt konsumentprisindex. 

37. Ett belopp på 4,99 euro per månad kan vara en lockande utgångspunkt för ett pris som 
är godtagbart för alla intressenter. 

Försäljning: 

38. Konsumenterna måste tydligt informeras om slutdestinationen för deras betalningar (på 
samma sätt som miljöskatter eller miljöbidrag11 nu fastställs och tydligt anges för 
priserna på ett växande antal produkter, framför allt hushållsapparater, elektroniska 
apparater, bilar osv.). 

39. Dessa betalningar kommer att stödja de kreativa industrierna. 

40. Genom att prenumerera på en licens kommer konsumenterna att stödja kreativa 
utövare i stället för piratkopierare eller olaglig verksamhet.  

41. En tydlig skiljelinje måste bibehållas mellan content flatrate-systemet och 
avgiftssystemet för privatkopiering. Avgifter för privatkopiering får endast tillämpas på 
”fysisk” kopiering av verk (DVD-skivor). 

42. Konsumenterna bör få mycket tydlig information om vad som är tillåtet inom 
content flatrate-systemet. Det måste göras tydlig åtskillnad mellan systemet, och vad 
som är tillåtet inom det, och olaglig verksamhet.  

Politiska rekommendationer – preliminära kommentarer 

Författarna till denna undersökning är övertygade om att det finns en betydande politisk 
risk med att föreslå och främja införandet av ett allmänt content flatrate-system som skulle 
kunna ersätta ett mycket stort antal marknadsförmedlade utbyten och till och med hindra 
att nya marknadsförmedlade tjänster uppstår. Dessutom skulle det kunna resultera i ett 
ytterst stort förstörande av värde. 

Ett content flatrate-system med ett strikt begränsat mål måste utformas så att det inte 
hotar ett stort antal personers medborgerliga friheter och dessutom bör dess räckvidd vara 
begränsad till vad som krävs för att uppnå detta mål (genom att exempelvis se till att 
licenserna beviljas till konsumenter och inte internetleverantörer). De anser dessutom att 
det förslag som beskrivs i den här undersökningen inte utgör en komplett ram, utan de har 
endast försökt fastställa vad som enligt deras mening utgör viktiga faktorer att ta hänsyn 
till inför vidareutvecklingen av ramen. De är emellertid övertygade om att den föreslagna 
förvaltningsstrukturen, som bygger på utökad kollektiv förvaltning, är den minst negativa 
under de nuvarande omständigheterna. 

                                                 
10  Jfr punkt 4.1 i kapitel 4. 
11  Dessa motsvarar kostnaden för att samla in och återvinna förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning. 
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Författarna är medvetna om att det finns stora svårigheter (yrkesmässiga och kulturella) 
med att skapa ett fungerande system utan alltför många oavsedda konsekvenser. 

Slutligen vill de understryka att det krävs en stark politisk vision och ledning för att gå 
vidare med denna strategi, med tanke på den nuvarande bristen på samförstånd. 
Samförstånd är avgörande för att ett sådant här projekt ska lyckas. 

EU skulle här kunna göra enormt mycket för främjandet av kulturen och kulturindustrierna, 
som kan återanvändas för allt annat digitalt innehåll.  

Politisk genomförbarhet 

– Licensen för kreativt innehåll är inte någon patentlösning på alla problem. 

– Det handlar om ett begränsat content flatrate-system som kommer att skapa värde för 
den kreativa industrin. Syftet med systemet är att minska gråzonen mellan lagliga 
erbjudanden och piratkopiering, och få miljontals människor att övergå till laglig 
användning. 

– Denna licens är inte ett tillstånd för att ladda upp kataloger av musik och audiovisuella 
verk, utan snarare ett erbjudande till kunderna att på laglig väg dela sitt privata urval 
av kreativt innehåll. 

– Content flatrate-systemet är inte en ny affärsmodell som kommer att ersätta befintliga 
modeller. Det är ett kompletterande system som kommer att skapa mervärde för den 
kreativa industrin. 

– De politiska myndigheterna måste se till att den politiska grunden för systemet är logisk 
och samförståndsbaserad. Stor uppmärksamhet bör ägnas åt de kreativa industriernas 
ekonomiska aspekter för att bevara det kulturella innehållets produktionskapacitet. 

– Befintliga rutiner och strukturer bör tillämpas eftersom det inte är nödvändigt att 
uppfinna hjulet på nytt. Utökad kollektiv förvaltning bör med utgångspunkt i detta 
utgöra modellen för förvaltningen av systemet. 

– Införandet av en utökad strategi för kollektiv förvaltning bör medföra stora fördelar i 
form av ökat samförstånd mellan rättsinnehavare och ett EU-omfattande 
genomförande, och öppnar därför för möjligheten att skapa en licens för flera områden. 

– Genom att begränsa genomförandet av systemet till en EU-omfattande kollektiv 
organisation säkerställer man att systemet är förenligt med internationella avtal. 
Dessutom undviks dubbla kostnader. 

– Det är nödvändigt att fortsätta kampen mot kommersiella former av piratkopiering. 

– Genom att content flatrate-systemet lanseras som en frivillig lösning för 
konsumenterna, och tydligt marknadsförs som en sådan (”Prisvärt för mig”), blir det 
tydligare vad som är lagligt respektive olagligt. 

Ekonomisk genomförbarhet 

 Fler grundliga undersökningar av affärsmodellen måste genomföras. I dessa måste 
prissättning, inkasseringskostnader, förvaltningskostnader, utnyttjandemöjligheter osv. 
behandlas. 

 I undersökningarna måste även kriterierna för fördelning av intäkter behandlas. Detta 
är avgörande om man ska lyckas förmå viktiga rättsinnehavare att överföra sina 
bibliotek till den föreslagna kollektiva organisationen. 



Content flatrate-systemet: En lösning på problemet med olaglig fildelning? 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 15

 Slutligen måste man i dessa undersökningar även överväga behovet av en politik för 
certifiering eller märkning12 som ett nytt verktyg mot piratkopiering och olagliga 
plattformar. 

 Man bör göra reklam för projektet för att se till att så många rättsinnehavare som 
möjligt överför sina rättigheter till den kollektiva organisationen så att man lyckas få de 
mest aktuella, nya och skiftande katalogerna. Detta är avgörande för att 
content flatrate-systemet ska bli en framgång på marknaden och bland utövarna. 

Avslutande kommentarer 

Å ena sidan finns det rättsinnehavare som upprättar licenser för användning som inte täcks 
av deras befintliga modeller för utnyttjande. Å andra sidan finns det konsumenter som 
frivilligt abonnerar på ett lagligt erbjudande som är begränsat till nedladdning och 
P2P-fildelning. 
Abonnemangsavgiften inkasseras av internetleverantörer och överförs till en kollektiv 
organisation. Den kollektiva organisationen styr fördelningen av intäkter utifrån en 
beräkningsformel som ännu inte har fastställts. Formeln kan baseras på marknadsresultat 
såsom DVD-försäljning eller nedladdning via VoD, men det är något som de berörda 
parterna måste enas om.  
Det finns en koppling mellan de verk som faktiskt delas av konsumenter och de belopp som 
betalas för att ladda ned och dela dem. Det finns inget behov av att göra intrång i 
konsumentens privatliv eftersom användningen av särskilda verk inte spåras. Systemet 
kommer att baseras på volymen av verk som delas.  
Piratkopiering är fortfarande ett allvarligt problem som måste lösas.  
Det system som föreslås kommer endast att omfatta film och audiovisuella verk. Med tanke 
på musikbranschens särdrag, annorlunda värdekedja, olika konsumtionsvanor och den 
volym den täcker omfattas den inte av förslagen i den här undersökningen. Ett liknande 
system skulle kunna fungera för musik, men en ingående fallstudie av de befintliga 
erbjudandena bör i så fall genomföras för att kunna bygga upp och finslipa en fungerande 
modell som kan bedömas av både konsumenter och rättsinnehavare. Detta skulle 
emellertid utgöra en mycket större utmaning än systemet för audiovisuella verk.  

                                                 
12  Den kan baseras på erfarenheterna av Hadopi-systemet för musikplattformar som hjälper konsumenten att 

känna igen ett lagligt erbjudande. 
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ALLMÄN INFORMATION 
Denna undersökning har utarbetats som svar på en begäran från Europaparlamentets 
utskott för kultur och utbildning om att bli informerade om hur ett content flatrate-system 
skulle kunna genomföras i praktiken i fildelningsmiljön, både ur ett politiskt och ekonomiskt 
perspektiv.  
 
Undersökningen innehåller information och analyser om följande frågor: 
– De senaste 10 årens utveckling på produkt- och tjänstemarknaderna för musik och 

audiovisuell underhållning (del ett).  
– Tendenser och fenomen i fråga om piratkopiering på Internet (del två). 
– De viktigaste målen med en content flatrate-strategi (del tre). 
– Content flatrate-system och alternativa scenarion (del fyra). 
– Slutsatser och rekommendationer (del fem). 
 

Undersökningens tillämpningsområde 
Geografiskt tillämpningsområde 

Undersökningen omfattar EU:s medlemsstater. Olika system i tredjeländer analyseras 
också och används som exempel på god (eller dålig) praxis. 
 
Undersökningens kronologiska tillämpningsområde 

Undersökningen täcker de senaste tio åren (2001–2011) och innehåller information om 
framtida perspektiv, där sådana finns. 
 
Innehållssektorns tillämpningsområde  
I enlighet med uppdragsgivarens önskemål omfattas följande kultursektorer av 
undersökningen: Film, television och musik.  
I undersökningen avser begreppet ”audiovisuell” filmer av alla olika slag: biograf, video, 
VoD osv.  
 

Metoder 
Metodiska verktyg 

I undersökningen har främst två verktyg använts: skrivbordsundersökning och intervjuer 
(fältstudier). 
Vid skrivbordsundersökningen användes de viktigaste tryckta källor och online-källor som 
finns tillgängliga. 
Intervjuerna, med några av de viktigaste intressenterna på varje område, utfördes i Europa 
och på andra platser. Källorna och förteckningen över intervjuerna anges i en bilaga till 
undersökningen.  
 
Metodiska problem 

Brist på statistiska uppgifter 

Ett av de största problemen för konsulterna och övriga yrkesverksamma på området är 
bristen på statistiska uppgifter för en sådan här typ av undersökning, framför allt på 
EU-nivå. Så är fallet när det gäller analysen av piratkopieringens omfattning och av avgifter 
för privatkopiering, som endast förekommer i 25 EU-medlemsstater. Detta gäller även 
detaljerad information såsom telekomoperatörernas omsättningsfördelning mellan telefon, 
bredband och innehållstjänster (t.ex. abonnemang på IP-tv, VoD och SVoD) eller 
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omsättningen för de olika dotterbolagen inom respektive tv-koncern. Denna brist på 
statistik, som inte åtgärdas genom Europeiska audiovisuella observationsorganets 
publikationer, har en tydlig inverkan på beskrivningen av affärsmodeller och tillförlitliga 
prognoser. 
 
Politiska problem 

Den audiovisuella sektorn och de kreativa industrierna i allmänhet har tidigare varit relativt 
framgångsrika när det gäller att uppmärksamma politikerna på sina analyser av situationen 
och sina krav och behov. Under de senaste 10 åren har andra intressenter på området 
uppstått och gjort sina röster hörda, exempelvis telekomoperatörer och konsumenter. 
Analysen av värdekedjorna i undersökningen visar att de olika deltagarnas intressen inte 
alltid överensstämmer med varandra i och med den omfattande tillgången till 
höghastighetsbredband och uppkomsten av sociala nätverk. Kompromisser måste nås på 
politisk nivå vid utformningen av lagstiftning för att komma tillrätta med detta. Med detta i 
åtanke är detta arbete, som utförts på uppdrag av Europaparlamentet, nödvändigt för att 
nå samförstånd eller åtminstone enas om någon form av gemensam linje.   
  
Många olika berörda intressenter 

Den digitala delen av den audiovisuella sektorn och musiksektorn kännetecknas av att det 
finns så många olika intressenter. De många olika distributionsmodellerna och 
distributionskanalerna har lett till att antalet berörda intressenter ökat kraftigt, både när 
det gäller upphovsmän och aggregatörer. Samtidigt har telekomoperatörer och på senare 
tid även produkttillverkare som är involverade genom internet-tv utvecklat egna strategier 
för marknadsintegration och marknadspenetration. I och med att innehållet mer än 
någonsin tidigare är det som styr har nya operatörer som konkurrerar om en andel av 
marknaden och värdet tillkommit till de nya systemen för produktion, distribution och 
kontroll över kataloger och i de traditionella värdekedjorna. Uppkomsten av 
höghastighetsbredband, digitala format och digital distribution eller 360°-distribution utgör 
ett hot mot de etablerade distributions- och tjänstemodellerna. Konsumentbeteendet är 
ytterligare en komplicerande faktor: fanöversättning13, P2P-fildelning, utbyten inom sociala 
nätverk och streaming kan alla påverka utnyttjandestrategierna för varje kategori av 
rättigheter, möjligheter och områden. 
 
Vid skapandet av ett content flatrate-system måste dessa olika intressen beaktas.  
 
Tidsfrister 

Denna undersökning slutfördes inom 4 månader, i enlighet med villkoren. Den begränsade 
tidsfristen innebar dock att det var svårt att sammanställa uttömmande information och 
intervjua alla intressenter inom alla sektorer och i alla medlemsstater samt att göra 
ingående analyser av särskilda delar av affärsmodellen. 
 
Allmänna kommentarer 

Det finns flera orsaker till att detta är ett svårt uppdrag: 
 Med tanke på att musikindustrin globalt och särskilt i Europa befinner sig i en djup 

och eventuellt irreparabel kris är denna undersökning mycket viktig. 
 Med tanke på motståndet på många områden är det ytterst önskvärt att gradvis 

utforma lagstiftning där möjligheterna och begränsningarna med de alternativa 
modellerna beaktas. 

 Det finns en stor mängd uppgifter och åsikter att sammanställa och bearbeta. 

                                                 
13  Det fenomen som innebär att konsumenter textar verket. 
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 Det kan vara svårt att få användbara och objektiva bidrag från rättsinnehavare och 
användare.  

 
Detta gäller även den audiovisuella sektorn. De kreativa industrierna har drabbats av en 
omfattande förändring av konsumenternas beteende (i högre grad för musik än för filmer) 
som möjliggörs av samma teknik som främjar piratkopiering. Det kan vara svårt att skilja 
mellan dessa två fenomen, och att hålla isär dem ligger inte heller nödvändigtvis i de olika 
intressenternas enskilda intresse när de försöker manövrera sig till en bra position i denna 
nya värld. 
 
Upprättandet av ett content flatrate-system, oavsett tillämpningsområde, kräver en 
ingående analys av det kollektiva systemet. Det finns många kontroversiella politiska frågor 
och en stor rättslig osäkerhet när det gäller strukturen på de kollektiva systemen i Europa. 
EU-lagstiftningen ger för närvarande inga lösningar på dessa problem.  
 


