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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212) 

Utfärdad den 8 december 2022 

Regeringen föreskriver1 att det i upphovsrättsförordningen (1993:1212) ska 
införas en ny paragraf, 4 b §, och närmast före 4 b § en ny rubrik av följande 
lydelse. 

Användning av verk som ingår i kulturarvsinstitutioners samlingar 
men som inte finns i handeln 

4 b §    En användare som avses i 42 i § upphovsrättslagen eller en 
organisation som avses i 42 a § samma lag ska till Europeiska unionens byrå 
för immateriella rättigheter lämna uppgifter om 

1. verk som kan användas med stöd av en avtalslicens enligt 42 i §
upphovsrättslagen, 

2. möjligheten för rättighetshavare att meddela förbud mot användning,
3. vilka parter som ingått avtal, och
4. var och på vilket sätt verk kan användas enligt ingångna avtal.
När verk används med stöd av 16 e § upphovsrättslagen ska användaren

till Europeiska unionens byrå för immateriella rättigheter lämna uppgifter 
om vilka verk som används och rättighetshavares möjlighet att meddela 
förbud mot användningen. 

Information enligt första stycket 1 och 2 eller andra stycket ska lämnas 
senast sex månader innan verk används. Information enligt första stycket 3 
och 4 ska lämnas så snart det är möjligt. 

Denna paragraf gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48, 
48 b, 49 och 49 a §§ upphovsrättslagen. 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 

På regeringens vägnar 

CARL-OSKAR BOHLIN 
Anders Olin 
(Justitiedepartementet) 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt 
och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG 
och 2001/29/EG, i den ursprungliga lydelsen. 

SFS 2022:1715
Publicerad
den 13 december 2022


	Svensk författningssamling
	Förordning om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)


		sfs@regeringskansliet.se
	2022-12-09T09:38:39+0100
	Stockholm
	Utgivaren av SFS
	N/A


		2022-12-09T09:38:40+0100




