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Till statsrådet och chefen för

Kulturdepartementet

Regeringen beslutade den 17 oktober 1996 tillkallaatt en
särskild utredare med uppgift utarbeta förslag tillatt ett
regelsystem avseende offentligrättslig avgift på vidareför-en
säljning icke upphovsrättsligt skyddad konst ochav att
utreda formerna för ersättning till upphovsmän för utlåning

fonogram.av
Till särskild utredare förordnade chefen för Kultur-

departementet, statsrådet Ulvskog, regeringsrådet Marianne
Eliason.

Departementssekreteraren Eric De Groat, kanslirådet Dag
Mattsson, avdelningsdirektören Staffan Ros och hovrätts-

Gunilla Svalm Lindström har såsomassessorn experter
deltagit i utredningen.

Hovrättsassessorn Dag Cohen har varit sekreterare.
Utredningen, påbörjade sitt arbete i januari 1997,som

har antagit Konstnärsersättningsutredningennamnet Ku
1996:05.

Utredningen har i augusti 1997 överlämnat delbetänkandet
En fond för konstnärer SOU 1997: 106.unga



härmed sitt slutbetänkandeUtredningen får överlämna
har utarbe-Fonograrnersättning SOU 1997: 140. Förslaget

till hari samråd med Med hänsyn dettaexpertema.tats
i vi-form.betänkandet skrivits

slutfört.Uppdraget härmedär
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Marianne Eliason

Cohen/Dag
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Sammanfattning

Uppdraget

I våra direktiv regeringen vi skall utarbetaattanger ett
förslag till regelsystem avseende offentligrättsligett en
avgift vidareförsäljningpå konst inte omfattasav som av
något upphovsrättsligt skydd. Denna del värt uppdrag harav
vi redovisat i delbetänkandet fondEn för konstnärerunga
SOU 1997:106. Enligt direktiven skall vi också utreda
formerna för ersättning till upphovsmän för utlåning av
fonogram och lägga fram de förslag behövs. Densom
sistnämnda delen vårt uppdrag behandlas i detta betänk-av
ande.

Upphovsrätten och biblioteksutlåningen

Enligt 2 § lagen 1960:729 upphovsrätt till litterära ochom
konstnärliga verk upphovsrättslagen omfattar upphovsrätt-

till verk för upphovsmannenensamrätt förfogaetten atten
verketöver tillgängligtdet förgöra allmänhetenattgenom

försäljning, uthyrning, utlåning eller spridninggenom annan
verket.av

I 19 § upphovsrättslagen inskränkningar i dennaanges
s.k. spridningsrätt. Av bestämmelsen framgår bl.a. näratt

exemplar litterärt verk med upphovsmannensett t.ex. ettav
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spridas vidare.exemplaret fåröverlåtits,harsamtycke
spridningsrättenbrukar kallasinskränkningDenna attsom-
har köptalltså deninnebärkonsumeras ettatt ex-som-

överlåta exemplaretverk kanlitterärtöverlåtetemplar ettav
upphovsmannen.samtycke fråneller låna detvidare utanut

grunden förden rättsligareglering utgördennaDet är som
har intebiblioteksutlåningen. Upphovsmannenfriaden

upphovsrättsliga regel-enligt dettill ersättningnågon rätt
exemplar skerutlåningför densystemet genomsomav

bibliotek.
folk- och skol-verklitterära påutlåningenFör av

offentligrättslig ersättningemellertidbiblioteken betalas en
i förordningenbestämmelsernaenligttill upphovsmännen

regleringforfattarfond. DennaSveriges1962:652 om
musikaliskabibliotekens utlåninginteomfattar dock av

ljudupptagningarochmusiktryck m.m.dvs. noterverk, av
verk.sådana

förslagVårt

skälkulturpolitiskarättviseskäldet såvälVi att somanser av
ersättningsordningoffentligrättsliginförasskall somen

från folk- ochmusikfonogramutlåningenomfattar av
skolbiblioteken.

till ersättningomfattasVilka bör rattenav

utövande konstnärerupphovsmänsåvälVi föreslår att som
utlåningskolbibliotekensfolk- ochförskall ersättas av

kompositörer ochalltsåinnebärDettamusikfonogram. att
utlåning deras verk.ersättning vidskall fåtextförfattare av

Även bearbetat arrangeratellerharden översatt ettsom
skall gälla defå ersättning. Detsammaverk skall personer
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framförthar verken depå utlånade ljudupptagningarna,som
de s.k. utövande konstnärerna t.ex. musiker, sångare och
dirigenter. Rätten till ersättning skall i likhet med vad-

gäller övriga stödformer på kulturområdet tillkommasom -
ersättningsberättigade har sin huvudsakliga konstnärligasom
verksamhet i Sverige eller stadigvarandeär bosatta isom
landet.

Hur bör storleken på den totala ersättningen beräknas

Vi föreslår statsanslaget skall beräknasatt med hjälp ettav
grundbelopp hemlån fonogram med musik ochper av
omfattningen den ersättningsberättigade utlåningen.av
Anslaget räknas sedan fram produkten grundbe-som av
loppet och omfattningen fonogramutlåningen. Ersättningav
skall utgå för varje kalenderår och beräknas på antalet
hemlån för kalenderåret före det år ersättningen avser.

Fördelningen ersättningav

Vi fördelningen ersättningaratt skall ske enligtanser av
upphovsrättsliga principer, dvs. ersättningen till visst.ex. en
upphovsman skall beroendegöras utlåningen hansav av
eller hennes verk. När det gäller administrationen av
ersättningar föreslår vi upphovsrättsorganisationernaatt
STIM och SAMI hanterar de belopp årligen skallsom
fördelas. Organisationerna skall och inom sitt områdevar en
bestämma hur ersättningar skall fördelas mellan de ersätt-
ningsberättigade. De skall därvid följa de principer som
gäller för de upphovsrättsliga ersättningarna. Det skall dock
finnas övre för hurgräns mycket ersättningsberättigaden en
för visst skallår kunna uppbära iett ersättning.
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Genomförandet förslagetav

våra direktiv skall vårt förslag inomEnligt ramarnarymmas
insatser på det konstnärspolitiska området förför statens

innebär finansieringenperioden 1997-1999. Detta att av
måste ske omfördelningsystemet genom en av resurserna

utgiftsområdet.inom
utnyttjas för medVi föreslår de medel systemetatt som

skall användas för finansierabiblioteksersättning även att
föreslagna ersättningsordningen.den

förslaget bör kunna genomföras medVi bedömer att
januari 1999.verkan från den 1
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Författningsförslag

1 Förslag till

Lag ändring i lagen 1992:318om om
överlämnande förvaltningsuppgifter inomav

Kulturdepartementets verksamhetsområde

Härigenom föreskrivs det i lagen 1992:318att över-om
lämnande förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartemen-av

verksamhetsområde skall införas två paragrafer, 3tets nya
och 4 §§, följande lydelse.a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §a

Föreningen Svenska Ton-
sättareslnternationellaMu-
sikbyrå frågorprövar om
fördelning statliga medelav
till upphovsman på musik-
området för utlåning av
deras verk det all-genom

biblioteksväsendet.männa
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4§

Svenska Artist-Föreningen
och Musikers Intresse-ers

frågororganisation prövar
statligafördelning avom

utövande konst-medel till
förpå musikområdetnärer

det allmän-utlåning genom
biblioteksväsendet avna

vilka de medverkar.verk i

den januari 1999.i kraft 1lag träderDenna
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till2 Förslag
Förordning fonogramersättningom

Härigenom föreskrivs följande.

§ Ersättning statsmedel skall årligen betalas till1 av upp-
kompensation för musikfonogramhovsmän lånasatt utsom

folk- skolbibliotekenoch fonogramersättning.genom
Vad i förordningen upphovsmän skallsägssom om

gälla för de utövande konstnärer deltar påäven som
fonogrammen.

Fonogramersättning skall för varje år utgå2 § med örexx
hemlån från folk- och skolbiblioteken musik-avper

fonogram.
Ersättning skall utgå för varje kalenderår och beräknas

antalet hemlån för kalenderåret före det år ersättningen
Antalet hemlån skall bestämmas årligaavser. genom

stickprovsundersökningar.

Ersättningsrätten endast verk vid3§ gäller ut-som
låningstillfället omfattas giltighetstidupphovsrättensav
enligt 1960:729 upphovsrätt till litteräralagen ochom
musikaliska verk.

Föreningen Svenska Internationella Musik-4 § Tonsättares
byrå fördelar ersättning tillSTIM upphovsmän och
föreningen Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisa-

till utövande konstnärer.tion SAMI

§ Fonogramersättning utgår till upphovsmän och utövande5
har sin huvudsakliga konstnärliga verksam-konstnärer som

i Sverige eller stadigvarande bosatta i landet.het Avärsom
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skall hälftenför varje fonogramutgårbeloppdet som
utövande konstnär-och hälften dentillfalla upphovsmannen

utövande konstnärerellerflera upphovsmänOmen.
ersättningen fördelasskallfonogrammedverkar ett

respektive organisationprinciperefter demellan dem som
ersättningar.upphovsrättsligafördelningenvidtillämpar av

visst årskall förersättningsberättigadenskild6 § Till en
betalaskrhögst ut.yy

föreskrifternaskallersättningsberättigades dödEfter den7 §
ersättningen.tillämpasochbodelning, testamentearvom

förtillgängligintefonogramersättning,till ärRätt som
får därför inteöverlåtas ochkan inte utmätas.lyftning,

får överklagas.förordning inteenligt dennaBeslut8 §

januari 1999.kraftträder i den 1förordningDenna
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1 Utredningsuppdraget

1 Direktiven

Enligt våra direktiv dir. 1996:81 skall vi dels utarbeta ett
förslag till regelsystem offentligrättsligavseende avgiften
på vidareförsäljning icke upphovsrättsligt skyddad konst,av
dels utreda formerna för ersättning till upphovsman för
utlåning fonogram.av

Vi har i delbetänkandet En fond för konstnärerunga
SOU 1997:106 behandlat förstaden dessa frågor. Iav
detta betänkande behandlar vi den återstående frågan.

Direktiven i aktuella delar intagna bilaga 1 tillärnu som
betänkandet.

1.2 Utredningsarbetet

Vi inledde vårt arbete i januari 1997.
Vi har sammanträffat och diskuterat vissa frågor med

anknytning till utredningsuppdraget med förrepresentanter
STIM. Dessutom har vi sammanträffat med företrädare för
Sveriges författarfond.

Vidare har vi haft kontakter med företrädare för SAMI.
enlighetI med våra direktiv vihar studerat de övriga

nordiska ländernas lösningar på området. Sekreteraren har
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sammanträffat meddärKöpenhamn ochdärvid besökt
Bibliotekstjeneste.förföreträdare Statens

promemoria frånskrivelse ochmottagitVi har enen
IFPI.

tillställt biblio-har vii utredningsarbetetledSom ett sex
stadsbibliotek, PerstorpsKristianstadsbibliotek,tek Gene

stadsbibliotek ochUppsalaTingsryds bibliotek,bibliotek,
frågorfrågeformulär medFrölunda bibliotekVästra ett om

har därvid gjortsbibliotekfonogramutlåning. Valetderas av
kulturråd.samråd med Statensi
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2 Upphovsrätten och

biblioteksutlåningen

I 2 § lagen 1960:729 upphovsrätt till litterära ochom
konstnärliga verk upphovsrättslagen finns de grund-
läggande bestämmelserna frågai upphovsmannensom
ekonomiska rättigheter, dvs. upphovsmannens delsrätt att
framställa exemplar verket, dels olika detsätt göraattav
tillgängligt för allmänheten. verketRätten "göraatt
tillgängligt för förallmänheten" omfattar bl.a. rätten
upphovsmannen utbjuda exemplar verket till försälj-att av
ning, uthyrning, utlåning spridningeller till allmän-annan

brukar spridningsrätt.heten. Detta kallas upphovsmannens
19 § inskränkningar sprid-I upphovsrättslagen ianges

ningsrätten. bestämmelsen framgår bl.a.Av näratt ett
exemplar litterärt eller musikaliskt verk med upphovs-ettav

samtycke har överlåtits, exemplaret får spridasmannens
vidare. Detta brukar kallas spridningsrätten konsumeras.att
Konsumtionen spridningsrätten innebär således denattav

har överlåtet litterärtköpt exemplar ellerett ettsom av
musikaliskt verk vidarekan överlåta exemplaret eller låna

det samtycke från upphovsmannen. Denna regleringut utan
den rättsliga grunden för fria biblioteksutlåningen.denutgör

Upphovsmännen har därför inte någon till ersättningrätt
upphovsrättsligaenligt regler för den utlåning exemplarav

deras verk sker bibliotek. utlåningenFörav som genom av
litterära bibliotek emellertidverk betalas ersättninggenom
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till upphovsmännen enligt bestämmelserna i förordningen
1962:652 Sveriges författarfond, fortsättningsvis kalladom
biblioteksersättningsförordningen se avsnitt 4.1. Biblio-
teksersättningen offentli grättsli och finansierasär ettg genom
årligt statligt anslag till fonden. För bibliotekens utlåning av
musikaliska verk, dvs. musiktryck noter m.m. och
ljudupptagningar musikaliska verk fonogram, betalasav
dock inte någon ersättning till upphovsmännen.
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påStatliga stödformer3

musikområdet

till konstnärer-statligt stödolika formerFördelningen avav
Statensframföralltmusikområdet skerbl.a.på genomna

för de olikaVillkorenKonstnärsnämnden.kulturråd och
regleringsbreven.främstframgårstödformerna av

regeringen.leds styrelseKulturrådet utses avsomav en
beredsstödformerolikafördelningenmedVid arbetet av

referens-arbets- ochfall särskildaflestaärendena i de av
ledamöter.ämnessakkunnigaolikabestående avgrupper

Mandatperiodenstyrelse.Kulturrådets ärDessa utses av
två år.vanligtvis

förstatsbidrag1982:505förordningenEnligt om
särskiltutgårfonogramoch utgivningframställning ettav

medSyftetfonogramutgivningen.stödjaförbidrag att
ansökan,efter särskildrådet ärfördelasstödet, attavsom
kulturpolitisktkonstnärligt ochallsidigt utbudfrämja ett av

enskildskallBidragetfonogram.värdefulla svenska enavse
fonogram-stöd tillallmäntinteproduktion och ettsomges
utgivningframställning ochförkanBidragproducenten. ges

medfonogrammusik, delsmed svenskfonogramdels avav
Även med andrafonogramproduktionersvenska artister.

iartisten bosattförutsättning ärunderartister kan att-
tillhuvudsakskall istöd. Bidragerhållalandet ges-

fonogram.utgivningregelbundenmedproducenter av
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Vid fördelningen produktionsbidrag skall Kulturrådetav
hänsyn till såväl fonogrammets konstnärliga kvalitetta som

producentens behov bidrag. Vidare skall rådet vidav
bidragsfördelningen eftersträva stödja mångsidighet vadatt
gäller verk och artister särskilt beakta behovetsamt av
fonogram god kvalitet för barn och ungdom.av

Under perioden 1982-1996 har rådet behandlat omkring
5 500 ansökningar bidrag. Av dessa har l 400om ca
erhållit bidrag med totalt omkring 65 miljoner kr. För år
1997 disponerar Kulturrådet anslag på 10,9 miljonerett ca
kr för stöd till bl.a. fonogramutgivning. Av anslaget får
högst 600 000 kr användas för stödja marknadsföringatt av
kulturpolitiskt viktig fonogramutgivning. Bidrag lämnas
också till fonogramdistribution. Från anslaget skall vidare

bidrag 380 000på kr lämnas till Musikaliska akademienett
för utgivning äldre svenska verk.tonsättares Dessutomav
skall bidrag 900på l 000 kr lämnas till STIM förett
information och notutgivning.

Konstnärsnämnden leds styrelse utsesav en som av
regeringen, fördelningen bl.a. bidrag görsmen av av
särskilda inom nämnden. Till skillnad från Kultur-organ
rådet fördelar Konstnärsnämnden i huvudsak bidrag och
ersättningar till enskilda konstnärer inom bild-, form-, ton-,

och ñlmområdena. Inom nämnden finns arbets-tvåscen-
Arbetsgruppen för upphovsmän musikområdetpågrupper

och Arbetsgruppen för musiker och sångare fördelarsom
bidrag till konstnärer musikområdet.på

Fördelningen bidrag sker i regel i form konstnärs-av av
bidrag, projektbidrag och långtidsstipendier enligt för-
ordningen 1976:528 bidrag till konstnärer. Vidareom
lämnas statsbidrag i dessa former till och andratonsättare
upphovsmän musikområdetpå fonogramartister enligtsamt
förordningen 1989:500 vissa särskilda insatser påom
kulturområdet.
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Syftet med konstnärsbidragen, vilka vanligtvis fördelas i
form arbetsstipendier, aktiv konstnärär attav ge en en
sådan ekonomisk trygghet viss tidunder han eller honatt
kan sig konstnärlig yrkesverksamhet avbrottägna utan
eller experiment och nydanande inom konstnärlig verk-
samhet. Projektbidrag kan utgå för målinriktat konstnär-ett
ligt arbete kostnadskrävande Sådant bidragnatur.av mera
bör projekt. fordras dockDet projektetavgränsatett attavse
antingen kan få betydelse för utvecklingen inom detantas
aktuella konstområdet eller försök vidga använd-är ett att
ningen konstnärlig verksamhet till områden iav nya
samhället. Långtidssripendier kan utgå för aktivatt ge en
konstnär under lång tid har dokumenterat konstnärligsom-
verksamhet kvalitetgod arbetsmässig trygghet för attav -
utveckla denna verksamhet.

Under perioden 1991-1996 tillföll årligen omkring 15%
Konstnärsnämndens bidragsmedel konstnärer påav mu-

sikområdet. budgetåretFör 1995/96 18 månader rörde det
sig därvid 11,3 miljoner kr på årsbasis.om ca

Av statsmedel utgår också viss ekonomisk kompensation
till rättighetshavarna på musikområdet för verkningarna av
privatkopiering fonograrn. år 1997För har 3,3av ca
miljoner kr för detta ändamål. Medlen betalas tillavsatts ut
STIM miljonerca 1,3 kr, SAMI miljon krca 1 och IFPI

miljon kr.ca 1
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4 Vissa offentligrättsliga
ersättningar till upphovsmän
för utnyttjandet deras Verk,av

m.m.

4.1 Biblioteksersättningen

Som vi har i kapitel 2 återfinnsnämnt bestämmelser om
biblioteksersättning i biblioteksersättningsförordningen.
Enligt förordningen skall ersättning utgå för såväl hemlån

referensexemplar både litterära originalverk för-som av
fattade svenska språket och utländska litterära verk i
svensk översättning. Ersättning utgår också för hemlån och
referensexemplar originalverk upphovsman harav av som
sin vanliga vistelseort i Sverige. För utlâningen ljudupp-av
tagningar litterära verk lämnas ersättning på sättav samma

vid utlåning litterära i bokform.verksom av
Ersättningen administreras Sveriges författarfond.av

Fondens verksamhet leds styrelse, bestårav en som av en
ordförande och 13 ledamöter. Fondens administration sköts

kansli med sju anställda. Kammarkollegiet förvaltarettav
fondens medel, och verkställer utbetalningar efter beslut av
styrelsen.

Genom riksdagsbeslut bestäms årligen hur beloppstort av
statsmedel skall tillföras fonden. Anslaget till fondensom
beräknas hjälpmed grundbelopp uttryckt i örenettav per
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hemlån litterära verk i original. Grundbeloppet fastställsav
förhandlingarefter mellan regeringen utsedd förhand-en av

lare, å sidan, och företrädare för rättighetshavarnaena
området Författarförbund, SvenskaSveriges Föreningen
tecknare Fotografernas förbund, å andraoch Svenska
sidan. Anslagets storlek framkommer sedan produktsom en

olika belopp, dvs. olika öretal, baserade grund-av
beloppet och omfattningen den ersättningsgrundandeav
utlåningen beståndet referensexemplar.respektive av
Omfattningen i på SCB:sfastställs huvudsak grundval av
statistik utlåning och referensexemplar från folk- ochöver
skolbiblioteken. det gäller utnyttjande böcker i denNär av
s.k. biblioteksverksarnheten, på förskoloruppsökande t.ex.
och sjukhus, litteratur läses besökare pådensamt som av

omfatt-biblioteken schablomnässig uppskattninggörs en av
ningen. gäller skolbibliotekens referensexemplar.Detsamma

uppgår grundbeloppet för hemlånFör budgetåret 1997
tillfrån folk- och skolbiblioteken svenskt originalverk 96av

originalverk uppgårBeloppet för referensexemplaröre. av
till 384 fyra gånger beloppet för hemlån. Beloppendvs.öre,

förför verk uppgår till hälften beloppenöversatta av
originalverk, eller 48 hemlån och 192öre öreper per
referensexemplar. budgetåret 1997 anslaget tillFör är
fonden miljoner kr.102ca

förordningen fördelasI regleras också hur medlen skall
till i första i formupphovsmännen. Det skall hand ske av
individuella ersättningar författar- och översättarpenning,

originalbetalas till upphovsmän till litterära verk iutsom
sinskrivna på svenska eller upphovsman "harsomav en

litteräravanliga vistelseort i Sverige" till översättaresamt av
målare,till Författarpenning betalas tillverk svenska. även

undertecknare fotografer till kompositöreroch samt
detförutsättning alster väsentlig delderas utgöratt aven

litterära verket.
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Ersättning utgår under verkets hela upphovsrättsliga
skyddstid. Om verk har två eller ersättningsberätti-ett tre
gade upphovsmän eller delas författar-översättare respektive
översättarpenningen lika dem emellan. verk flerFör med än

upphovsmän eller utgår ingen individuellöversättaretre
ersättning.

Efter den ersättningsberättigades död övergår hans tillrätt
efterlevande make och arvingar och den kan testamenteras
bort enligt vanliga regler. Rätt till författarpenning eller
översättarpenning, inte tillgänglig för lyftning,är kansom
inte överlåtas och får därför inte utmätas.

Individuell författarpenning utgår för närvarande med 58
hemlån och med 232öre referensexemplar.öre Denper per

individuella översättarpenningen utgår med 29 hem-öre per
lån och med 116 referensexemplar. Storleken påöre per
ersättningen beror antalet hemlån från folk- och skol-
biblioteken på antalet referensexemplar dessasamt
bibliotek. För upphovsmän och med högaöversättare
utlåningssiffror reduceras ersättningen enligt vissa av-
trappningsregler. Enligt dessa reduceras ersättningen med
50% till den del den överstiger 52 000 kr inte 78 000men
kr, med 80% till den del den överstiger 78 000 kr intemen
98 800 kr och 90%med till den del den överstiger 98 800
kr. Om ersättningbeloppet understiger visst belopp,ett
motsvarande 2 000 lån originalverk, betalas ingenav
individuell ersättning ut.

För kunna räkna den individuella ersättningenatt ut
genomför fonden årligen stickprovsundersökningar vid folk-
och skolbiblioteken för få reda på utlåningens fördelningatt
på olika upphovsmän. SCB för urvalet deansvarar av
bibliotek skall ingå i undersökningarna. varje utvaltFörsom
skolbibliotek samlas uppgifter in vilka verk harom som
varit utlånade vissaunder veckor under året. Beträffande
folkbiblioteken urval lånen under hela året.görs ett av
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uppgifterna från bibliotekenregistreringInsamling och av
kansli.fondensstickproven utförsbearbetningsamt avav

databas lagratfonden ibearbetningen harFör etten egen
boktitlar och koder,författarnamn,omfattande lexikon över

identifierarför varje verksifferkombinationer, vilkadvs.
för-Produktenrespektiveupphovsmannen översättaren. av

utlånoch antaletöversättarpenningens öretalfattar- och
dock med hänsynsedan betalasbeloppdetutgör ut;som

utlåningssiffror.vidavtrappning högatill reglernatagen om
till vissersättningkan bestämmaFondens styrelse att

detutgå oberoendeskallupphovsman eller översättare av
författarpenning. Dennas.k. garanteradstatistiska utfallet,

ersättningberäknadkollektivtfördelamöjlighet att en
garanteradupphovsmänför 239användes år 1996 att ge

500 kr.vardera 113författarpenning om
författarpenninggaranteradfråga förkomma iFör att

bildarverkdels harupphovsmannenkrävs gett ut ettatt som
för avsiktbiblioteksersättning, dels harförunderlag att

författare, ellerhuvudsakligen verksam översättarevara som
har dokumenteratövertygandedelsbokillustratör, sättett

utifrån vissafrågansistnämndasin verksamhet. Den avgörs
kriterier.fastslagnastyrelsen närmareav

författarpenninggaranteraduppbärVidare får den som
årsarbetstid.halvanställning medsamtidigt hainte änmer

förutsättningar beslutaunder vissaFondens styrelse kan att
år.högst femskall vilande undergarantin vara

får inte tilldelas denförfattarpenningGaranterad som
uppbärinkomstgaranti för ellerkonstnärerinnehar s.k. som

denför konstnärer. Omlångtidsstipendium mottarsom
halvavlider ellerförfattarpenninggaranterad äntar ut mer

Ersättningsformen kangarantin.pension upphörallmän
fyller 70 år.tilluppbäras längst mottagaren

har betalats,översättarpenningarnaförfattar- ochSedan
förmed avdragfondens medelåterstodenanvänds av -
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administrationskostnaderna till arbets- och resestipendier,-
pensioner och andra ändamål, berör litterär verksam-som
het. Av tilldelade medel under budgetåret 1997, 102ca
miljoner kr, planerar fonden använda 36 miljoner kratt
35,3 % till individuella författar- och översättarpenningar,
24,4 miljoner kr 23,9% till författarpenning,garanterad
5,4 miljoner kr 53% till pensioner, 19 miljoner kr
18,6% till stipendier, 6,2 miljoner kr 6,1% i bidrag till
de upphovsmannaorganisationer finns representerade isom
styrelsen, 3,9 miljoner kr 3,8% till bl.a. premier 7,1samt
miljoner kr 7,0% till administration.

4.2 Talboksersättningen

I 17 § andra stycket upphovsrättslagen föreskrivs deatt
bibliotek och organisationer regeringen beslutar isom
enskilda fall skall ha ljudupptagningrätt medatt genom
hjälp inläsning eller överföring från ljudupptagningav annan
framställa exemplar utgivna litterära verk s.k. talböckerav
för utlåning till synskadade och andra funktionshindrade

inte kan del verken i skriftlig form. Framställ-tasom av
ningen får dock inte verk redan har kommit iutavse som
handeln i form ljudupptagningar.av

I 3 § upphovsrättsförordningen 1993: 1212 föreskrivs att
talböcker framställs skallnär upphovsmännen underrättas,
detta kan ske besvär. Vidare skall talböckernautanom

förses med uppgift verkets titel, framställningsåretom om
och framställare med deär uppgiftersamtom vem som som
krävs enligt § upphovsrättslagen,11 dvs. med uppgift om
upphovmannens och källan varifrån underlaget förnamn om
framställningen kommer. Dessutom krävs framställarenatt
för register de talböcker framställs.över som
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erhåller den statligaFörfattare och översättare över
viss ersättning för utnyttjandet deras verk ibudgeten en av

budgetåretform talböcker, s.k talboksersättning. Förav
taltidnings-ersättning för såväl talboks-1997 har som som

anslagits omkring fyra miljoner kr. Ersätt-framställningen
upphovsrättslig, offentligrättsligningen dock inteär utan

tillkulturpolitiska skäl. Medlen betalasoch motiveras utav
ersättningen enligtFörfattarförbund, fördelarSveriges som

fastställer.regler förbundetsom
enligt dessa regler ansluter till demFördelningen nära

för fördelningen de individuella ersättningarnagäller avsom
enligt biblioteksersättningsförordningen avsnitt 4.1.se

författare ochinnebär bl.a. ersättning utgår tillDetta att
för talboks- ellerverk, har använtsöversättare somav

taltidningsframställning, under förutsättning upphovs-att
har hemvist i Sverige.svensk medborgare ellerärmannen

ersättning för använda verk medutgår inte någonDet mer
upphovsmän eller översättare.än tre

halvåret 1995talböcker framställda under andraFör
inspelad halvtimmeuppgick ersättningen till kr 507 öre per

svenska,litteratur har författatsför svensk, dvs. som
svenski original. gälldeskönlitterär Detsammaprosa

lyrik,i original. Beträffande litteraturarternafacklitteratur
översättningaforismer i såväl originaldramatik och som
halvtimme.ersättningen till kr inspeladuppgick 15 per

uppgick till krErsättningen för 3 75 öreöversatt prosa per
Ersättning utgår för varje exemplarinspelad halvtimme. av

år. skall dockverk framställs under Nämnas attettett som
normaltår verkantalet framställda exemplar ärettper av

understiger visstrelativt litet. Om ersättningsbeloppet ett
ersättning Vidare reducerasbelopp betalas ingen ersätt-ut.

inspelningstiden överstiger tio timmar.ningen i de fall
belopp inte betalasEmellertid ackumuleras de ut,som
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varefter de redovisas till upphovsmannen så snart summan
dem överstiger minimigränsen för utbetalning.av

4.3 Visningsersättningen

Staten anvisar årligen medel visningsersättning bild-som
och formkonstnärer för deras konstnärliga verk offent-iatt
liga institutioners visas för allmänheten ellerägo används

allmännyttigt sätt.annat
Ersättningen fördelas styrelsen för Sveriges bild-av

konstnärsfond Bildkonstnärsfonden, den delärsom av
Konstnärsnämnden riktar sig till konstnärerna på bild-som
och formkonstområdet.

De medel anvisas får användas dels till ändamålsom som
syftar till yrkesverksamma konstnärer ekonomiskatt ge
trygghet, dels till andra ändamål berör verksamhetsom
inom bildkonstens omrâde. Ersättning från fonden lämnas
till bild- och formkonstnär har sin huvudsakligasom
verksamhet i Sverige eller stadigvarande bosatt iärsom
landet. Ersättningen, alltså offentligrättslig, utgårärsom
efter ansökan kan utgå ansökan.även utanmen

I sammanhanget kan den individuellaäven nämnas
visningsersättningen, fördelas enligtBUS upphovs-som av
rättsliga principer, dvs. ersättningen till vissatt en upp-
hovsman kopplas till utnyttjandet hans eller hennes verk.av
Också denna ersättning syftar till yrkesverksammaatt ge
konstnärer ekonomisk och arbetsmässig trygghet.
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4.4 BONUS-avtalen för kopiering för

undervisningsändamâl
kopieringsersättningen

intresse i sammanhanget också de avtal harAv är som
träffats för kompensera upphovsmännen för den foto-att
kopiering exemplar skyddade verk sker inomav somav
undervisningsväsendet. Avtalen har ingåtts mellansom-

landsting och kommuner, å sidan, och den sär-stat, ena
skilda upphovsrättsliga samorganisationen åBONUS, den
andra sidan lärarna vid de undervisningsinstitutionerger-

täcks avtalen i viss utsträckning och vissträtt attsom av
kopiera för undervisningsbruk. Kopieringskyddade verksätt

förbjuditfår dock inte ske upphovsman har det.om en
innebärAvtalen har s.k. avtalslicensverkan, vilket att

användarna kopiera verk det slagrätt att somges en av
upphovsmän intemed avtalen verkenstrots attavses

företräds BONUS.av
Ersättningen betalas för den kopiering sker på grundsom

omfattning,avtalen. relaterad till kopieringensDenna ärav
bestäms grundval stickprovsundersökningar. Avsom av

undersökningarna framgår också hur kopieringen fördelar
tillsig på olika verk. Ersättningen betalas BONUStyper av

för vidare fördelning till olika upphovsrättsorganisationer
Organisationerna bestämmerinom landet och utomlands.

sedan själva hur de vill använda pengarna.
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5 Frågans tidigare behandling

1 Auktorrättskommittén

Auktorrättskommittén diskuterade i sitt betänkande Upp-
hovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk SOU
1956:25 254 frågan offentlig utlåning exemplars. om av av
musikverk. Det konstaterades dock det vid den tid-att
punkten inte förekom hemlån fonogram från bibliotekenav
och utlåningen musikalier hade mycket liten omfatt-att av
ning. När det gällde frågan ersättning för biblioteks-om
utlåning hävdade kommittén regler be-att samma som
träffande litterära verk också borde gälla för musikalier,
dvs. upphovsmännen musikområdetäven skulleatt
erhålla ersättning statsmedel för offentligasdet utnyttjan-av
de deras verk. Det bör dock i sammanhanget påpekas attav
kommittén principiella skäl egentligen förespråkadeav en
upphovsrättslig lösning med s.k. tvångslicens, dvs. atten
biblioteksutlåningen skulle omfattas upphovsmannensav

det i upphovsrättslagenensamrätt skulle föreskrivasattmen
verket fick utnyttjas fritt upphovsmannen erhöllatt mot att

till ersättning förrätt utnyttjandet. Av praktiska skälen
valde emellertid kommittén inte föreslå någon ändringatt av
den dåredan gällande ordningen med biblioteksersättning.

denI proposition prop. 1960:17 159 f. låg tills. som
grund för upphovsrättslagen uttalades ävenatt, om en
upphovsrättslig lösning principiellt riktigare, den mestvar
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tillfredställande lösningen behålla medatt systemetvar
biblioteksersättning för utlåningen böcker. I frågaav om
utlåningen musikalier uttalades omfattningenattav av
utlåningen så liten den torde sakna ekonomiskattvar

finnasbetydelse det borde möjlighet ävenatt att ton-gemen
gottgörelse, utlåningen skulle öka i omfattning.sättarna om

Konsertbyråutredningen5.2

i musiklivet SOU 1971:73I sitt betänkande Fonogrammen
fråganf. behandlade Konsertbyråutredningen117 oms.

till musikområdet. ansågsersättning upphovsmännen Det
till musikalier lånas fråndärvid upphovsmännenatt utsom

få ersättning efter principerbibliotek borde samma som
ansågtill litterära verk. Utredningen dockupphovsmännen

utgå i form klumpsumma tillersättningen bordeatt av en en
upphovsmannaorganisation, eftersom kostnaderna för

emellertidadministration därigenom skulle bli lägre. Det var
skulle fördelasenligt utredningen inte givet medlenatt

i tillindividuellt till enskilda upphovsmän proportion
utlåningsfrekvensen.

behandlades regeringen i propositionenBetänkandet av
frågan biblioteksersättning på1973:1, dock utan att om

musikområdet togs upp.

promemoriaKonstnärsnämndens5.3

Ersättning biblioteksmusikför

promemorianutarbetade år 1985 iKonstnärsnåmnden
för biblioteksmusik förslag till ersättnings-Ersättning ett
biblioteksanvändningen musikaliska verk. Iordning för av
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promemorian, bifogades skrivelse från nämnden tillsom en
den då pågående Upphovsrättsutredningen Ju 1976:02,
föreslogs upphovsmän musikområdet musikeratt samt
och sångare skulle få ersättning för och fonogramatt noter
används biblioteken.

Enligt förslaget borde använda förenklatstarktettman
innebar ersättningen skulle utgå kollektivtsystem attsom

dels till kompositörer, dels till dvs. sångare ochutövare,
musiker, för sedan fördelas till de enskilda konstnärerna.att
Ersättningen skulle relateras till det totala beståndet av
musikalier fonogramoch på folkbiblioteken samt not-
beståndet Musikaliska akademiens bibliotek. Staten skulle
därvid anvisa belopp motsvarade produktenett som av
antalet enheter musikalier och fonogram multipliceratav
med gällande ersättningsbelopp för referensexemplar enligt
biblioteksersättningen. Ersättningen skulle sedan, harsom

utgå kollektivt tillnämnts, upphovsmän och utövare.
Beloppet avseende ersättningen för musikalier skulle i sin
helhet disponeras upphovsmännen medan ersättningen förav
fonogrammen skulle delas mellan upphovsmän och utövare.
Konstnärsnämnden skulle enligt förslaget administrera och
fördela ersättningarna.

45 Upphovsrättsutredningen.

Upphovsrättsutredningen diskuterade i sitt slutbetänkande
Översyn upphovsrättslagstiftningen SOU 1990:30 432av s.
ff. frågan upphovsrättslig ersättning för bibliotekensom en
användning alla upphovsrättsligt skyddade verk.typerav av
Utredningen, därvid ansåg ordning medattsom en en
avtalslicens den enda praktiskt tänkbara lösningen,var
avstod emellertid från lägga fram några lagförslag. Somatt
skäl för detta bl.a. det då gällande bibliotekser-attangavs
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sättningssystemet i allt väsentligt överensstämde med
upphovsmännens önskemål och de internationellaatt
konsekvenserna upphovsrättslig lösning svår-av en var
överblickbara.

Statens5.5 kulturråds Ersättningrapport
för utlåning musik folkbiblio-påav

teken

Regeringen år 1991 Statens kulturråd i uppdrag attgav
formerna förutreda ersättning till upphovsmännen för att

utnyttjasderas verk biblioteken. Kulturrådet utarbetade
år 1992 i promemorian Ersättning för utlåning musikav
folkbiblioteken förslag till ersättningssystem. Iett pro-

föreslogsmemorian offentligrättsligt grundad ersättningen
skulle finansieras årligt tillanslag Konstnärs-ettsom genom

nänmden, sedan skulle fördela ersättningen eftersom
ansökan.

praktiska skälAv bl.a. ansågs det administrativt dyrbart-
fördela ersättningen individuellt föreslogs kollektivatt en-

ersättning skulle fördelas så såväl komposi-sätt attsom
fåskulle skälig del beloppet.törer utövaresom en av

Enligt förslaget skulle anslagets storlek beräknas med
tillhänsyn vad skäligt och kulturpolitiskt önskvärt.ärsom

Ersättningen skulle därvid inte relateras till varje enskilt lån,
i stället ansluta till bibliotekens totala utlåningutan av

musikfonogram och Som underlag för beräkningennoter. av
antalet fonogram skulle folkbiblioteksstatistikSCB:s an-

förslagetvändas. Enligt skulle sedan anslagets storlek, för
skälig nivå på ersättningen skulle uppnås, frarnkommaatt en
resultatet multiplikation antalet utlånadesom av en av

enheter och talet två 2 miljoner enheter 2t.ex. 4x
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miljoner kr. Vidare föreslogs anslaget skulle justerasatt
tredje år.vart

Förslaget ledde emellertid inte till något förslag från
regeringen.
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6 Bibliotekens bestånd och

utlåning musikfonogramav

Inledning

Senast tillgängliga statistik de kommunala folk- ochöver
skolbiblioteken förhållandena år 1996. Statistiken,avser

framtagen SCB uppdrag Statens kulturråd,årsom av av
baserar sig uppgifter årligen samlas in bl.a.som om
mediebestånd och utlåning se Statistiska meddelanden,
Folk- och skolbiblioteken 1996, Mediebestånd, låneverk-
samhet, öppethållande SM 9701.Ku 11resurser, m.m.,

folkbiblioteksstatistikenI ingår, 288 kommunalautöver
folkbibliotek, 24 länsbibliotek, fristående34 s.k. sjukhus-
bibliotek och fyra bibliotek för svenskar i utlandet. Vidare
ingår Sigtunastiftelsens bibliotek, Svenska sjömansbibliote-
ket Talboks- och punktskriftsbiblioteket i den årligasamt
statistiken folkbibliotek.över

Statistiken beträffande skolbiblioteken baserar sig
årliga urvalsundersökningar. Undersökningen beträffande
hemlån från skolbiblioteken samordnas med vissa deav
urvalsundersökningar Sveriges författarfond utför isom
syfte hur boklånen fördelar sig olika upphovs-utrönaatt
man.
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Beståndet AV-medier i de kommunala folkbibliotekenav

År 1996 uppgick AV-mediebeståndet dvs. talböcker,-
kassettböcker, grammofonskivor, CD-skivor i dem.m. -
kommunala folkbiblioteken till miljoner enheter.2,3ca
Beståndet bestod till 42% 980 000 enheter talböcker.av
Talfonogram och musikfonogram 22%utgjorde 14 resp.
323 000 respektive 000513 enheter beståndet. Video-av

Återstoden,4%utgjorde beståndet. 18%,grammen av
avsåg medietypen "övriga AV-medier".

Enligt SCB:s statistik har beståndet och utlåningen av
AV-medier från de kommunala folkbiblioteken ökat nästan
fem gånger årsedan 1976. Det året uppgick beståndet av

ÖkningenAV-medier till 728 000 enheter. till 2,3 miljoner
enheter år 1996 torde, enligt SCB, kunna förklaras med att
verksamheten med talboksutlåning har expanderat samt att

också börjat med utlåning CD-skivor på biblioteken.man av
Det skall dock i sammanhanget särredovisningnämnas att

tal- och musikfonogram gjordes första gången i sambandav
med 1993 års statistik. Dessförinnan delades AV-medierna

i talböcker, övriga fonogram, videogram och övrigaupp
AV-medier.

För de övriga i biblioteksstatistiken ingående biblioteks-
förelåg följande AV-mediebestånd.typerna

Fristående sjukhusbibliotek 47 000 enheterca-
Svenska sjömansbiblioteket 6 700 enheterca-
Sigtunastiftelsens bibliotek enheter1 700ca-
Talboks- och punktskriftsbiblioteket 207 000 enheterca-
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Utlåningen i de kommunala folk- och skolbiblioteken

Utlåningen böcker och AV-medier från kommunalaav
folkbibliotek uppgick år 1996 till 81,2 miljoner lån, varav

lån73,3 miljoner avsåg utlåning böcker och 7,8 miljonerav
lån AV-medier. år AV-medieutläningenUnder 1996 ökade
med %. utlåningen AV-medier,13 Som har enligtnämnts av
SCB:s statistik, ökat flera gånger under perioden 1976-

År1996. 1976 uppgick utlåningen AV-medier till 1,4av
miljoner lån.

Talboksutlåningens andel AV-medieutlåningen från deav
till % miljoner lån.kommunala biblioteken uppgick 24 1,9

Utlåningen musikfonogram uppgick tilltalfonogram ochav
35%19 respektive 2,7 miljoner lån den totala1resp. av

utlåningen.
från fristående sjukhus-Utlåningen AV-medier deav

uppgick till lån, lån avsågbiblioteken 61 000 10 000varav
talböcker.

för fonogram lånasVad det utär som

har vi tillställt folkbibliotek frågefor-Som nämnts ettsex
frågor utlåning fonogrammulär med antal derasett om av

tillfrågade biblioteken harmed musik. Fyra de svaratav
våra frågor. Frågorna finns intagna bilagasom

få ungefärligSyftet med undersökningen har varit att en
folkbibliotekens utlåning musikfonogram. Urvaletbild av av

för för skall kunna någranaturligtvis litet göraår att man
gäller förriksskattningar, dvs. dra några slutsatser som

bibliotekenlandet i sin helhet. Dessutom har ett par av
slaget de kanderas statistik inte detäratt attangett av

frågan hursamtliga frågor. gällerbesvara Detta stort.ex.
respektiveutlåning svenskaandel derasav som avser

utländska upphovsman.
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Vi emellertid det på grundval deattmenar av svar som
har lämnats ändå kan dras vissa försiktiga slutsatser be-
träffande frågan vilka musikfonogram det lånasär utsom

folkbiblioteken.genom
Det sammanlagda beståndet fonogram med musik vidav

de bibliotek har besvarat enkäten 7 200 enheter.ärsom ca
År 1996 lånades dessa fonogram vid omkring 112 700ut
tillfällen.

Med ledning enkätsvaren kan konstateras nästanattav
hälften 46%ca utlåningen avsåg kategorien pop/rockav

omkring femtedel 19% utlåningen gälldeattm.m., en av
s.k. klassisk musik, något tiondedel 14%caänatt mer en

utlåningen avsåg kategorien jazz/blues, utlåningenattav av
kategorien musik för barn 9%uppgick till 7%och att av
den utlånade musiken avsåg musik inom musikgenren
folkmusik/visa. återståendeDen utlåningen, 5%, fördelade
sig religiös musik, countrymusik, filmmusik ocht.ex.
musikaler. Det dock viktigt komma i hågär avgräns-att att
ningen mellan olika musikgenrer svårär göra.att

Andelen upphovsman har sin huvudsakliga konstnär-som
liga verksamhet i Sverige eller stadigvarande bosattaärsom
i landet uppskattades till 20%.ca
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7 Nordiska förhållanden

7.1 Danmark

Systemet med biblioteksavgzft

dansk har valtI ordning innebär deträtt attman en som av
statliga årligenmedel beviljas belopp skall användasett som

ersättning till upphovsmännen till litterära verk försom
bibliotekens användning deras verk. Bestämmelsernaav
rörande ersättningen finns i särskild lag lov 354 afen nr.

juni 1991 biblioteksafgift. Närmare föreskrifterom
avseende tillämpningen lagen meddelas för-av genom
ordning Kulturministeriets bekendtgørelse af722 31.nr.
oktober 1991.

Bestämmandet anslagets storlek sker "normalav genom
statslig udgiftsstyrning". föreskrivs i lagen avgiftenDet att
skall fördelas stöd till författare, ochöversättareettsom
andra för deras böcker utnyttjas de bibliotekatt som
omfattas regleringen.av

lagenI detaljerad uppräkning vilkaanges genom en som
berättigade till s.k. allmän biblioteksavgift.är
Enligt förarbetenlagens lovforslag 116 6Lnr. s.

Folketinget 1990-91 krävs det inte den berättigade äratt
dansk medborgare eller bosatt i Danmark. Beträffande t.ex.
författare innebär det författare tillalla bok haratt en som

danska språket i princip berättigade till avgift.ärgetts ut
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Enligt lagen skall biblioteksavgift däremot inte betalas till
danska eller utländska författare för böcker har för-som
fattats på utländskt språk eller från främ-översattsett ett
mande språk till danska. detAtt i i övrigt danskspråkigen
bok förekommer utländska 0rd påverkar dock inte tillrätten
biblioteksavgift. Den har utländsk bok tillöversattsom en
danska språket har dock till biblioteksavgift. För böckerrätt
med författare utgår ersättning tillän samtligamer en
författare.

Det har beträffande litterära i bokformverksagtssom nu
gäller också ljudupptagningar sådana verk. Det skall iav
sammanhanget de inläser de litteräranämnas ävenatt som
verken fonogrammen inläsarna berättigade tillär- -
biblioteksavgift.

Efter avgiftsberättigadesden död har efterlevandebl.a.
make eller registrerad och under vissa förutsätt-partner,
ningar efterlevande sambo, uppbära hälftenrätt atten av
den "almindelige" biblioteksavgift den avlidne skulle hasom
uppburit. årBarn under 18 till biblioteks-över rättentar
avgift i fallde där den andre föräldern avliden eller inteär

ersättningsberättigad. Om det finns flera efterlevandeär som
har biblioteksavgift skall avgiften delas likarätt att motta
dem emellan.

I lagen biblioteksavgiften skall räknas påatt utanges
grundval antalet sidor titel antalet utlåningsen-samtav per
heter varje titel. När det gäller ljudupptagningarav av
litterära verk utgår beräkningen från inspelningstiden i
stället för sidantalet. Det vidare bl.a. översättareattanges
endast berättigade till tredjedels avgift.är en

Beräkningen och utbetalningen biblioteksavgiften skerav
grundval de bokbestånd in frånrapporterav om som ges
folk-de och skolbibliotek har ADB-registrerat sitt be-som

stånd böcker.av
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statligtSystemet med biblioteksavgift administreras ettav
avgiftsbe-erhålla avgift måste denSBT. För attorgan,

förrättigade anmäla sig till de till ledningSBT samt ange
nödvändiga uppgifter-beräkning och utbetalning avgiftenav

na.

musikfonogramRådighedsbeløb avseende

upptagningardet gäller andra ljudupptagningarNär än av
statliga medellitterära verk föreskrivs det i lagen detatt av

årligen skall beviljas något kallas "râdighedsbeløb" somsom
ersättning för offentligas utnyttjande upptagningarna.det av

biblioteksbeståndet fonogramHuvuddelen det danskaav av
registrerat i central databas.är en
Ersättningen för fonogram dennautnyttjandet typavav

efterfördelas ansökan till de kompositörer, textförfattare,
utövande konstnärer och andra t.ex. texteröversättare av

deltar på de utnyttjade upptagningarna. förutsättningEnsom
för erhålla ljudupptagningarnaersättning dock haräratt att

i Danmark, dvs. verket med upphovsmannensgetts ut att
samtycke har gjorts tillgängligt för allmänheten.den danska
Detta innebär alltså det inte finns något hinderatt mot att

utländska upphovsmän ersättning föransökeräven om
utnyttjandet deras fonogram. hittills inteDetta har dockav
inträffat.

För komma i fråga för ersättning krävs denatt att som
deltagithar ljudupptagning ansökan till SBT.gören en

Ansökningen kan individuell. Musik-kollektiv ellervara
orkestrar och körer med 18 medlemmarängrupper, mer

skall ansöka kollektivt. Understiger medlemsantalet detta
antal kan ansökan antingen kollektivt eller individuelltgöras

varje medlem iav gruppen.
Fördelningen ersättningen särskilt utskottgörs ettav av

inom SBT bestående direkta admini-sju ledamöter. Denav
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ersättningen utförs heltidsarbetandestrationen av av en
hälften sin arbetstid ADB-sekreterare ägnar attsom av

behandla ansökningar in tillde kommer SBT.som
förordningen det anslagnaVidare föreskrivs det i att

de skapandebeloppet skall delas i två lika delar mellanstora
och också för-de utövande konstnärerna. Det attanges

efter uppskattningdelningen ersättningen skall göras enav
bestånd ljudupp-de berättigades andel bibliotekens avav av

uppgift utförs särskilt tillsatttagningar. Denna SBTav en av
erfarenhetbestående bibliotekarier med storgrupp avav

musikfonogram bibliotek. Omfattningen utlåningenav
saknar alltså betydelse i sammanhanget. Dock kan andra
s.k. generella kriterier ställas utskottet för för-upp av
delningen ersättningen.av

De kriterier uppställs omvandlats tillhar poäng-ettsom
viktas i förhållandedär rad olika faktorer tillsystem, en

varandra. I ingår följande fyra variabler.systemet
Konstnärskategori huvudkriteriet förDetta är-

Övriga kriterier fungerar endastpoängsystemet. som
korrigerande faktorer. När det gäller skapande konst-t.ex.

åsätts kompositörer och textförfattare högrenärer poäng än
och Beträffande utövande konstnärerarrangörer översättare.

åsätts solister, dirigenter och kapellmästare högret.ex.
övriga i denna kategori.poäng än

Uppskattning fonogrammets spridning Det görsav -
också uppskattning hur många exemplar deten av av
aktuella fonogrammet finns i biblioteken. skiljerMansom
därvid mellan "ingen udbredelse, udbredelse stornogen og
udbredelse". olika viktasDessa kategorier sedan på såtre

spridning fonogram naturligtvissätt att stor etten av ger en
högre fonogrammets spridning liten.poäng än ärom

UtgivningsårFonogrammets Spridningskriteriet-
korrigeras därefter med föråldringsfaktor,s.k. dvs. etten
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fonogram åsätts förâldringsvärde lägre äldreärett som
fonogram är.ett

4. Verkets omfattning pâ fonogrammet Den som-
ansöker ersättning skall hans bidrag fyller helaom ange om
fonogrammet eller endast del det. Om bidraget fylleren av
hela fonogrammet blir högrepoängen än annars.

Efter viktningen enligt sedanpoängsystemet görs en
fördelning rådighedsbeløbet utifrån vissa ytterligareav
kriterier.

Därefter beräkning fonogram.görs Enpoängen av per
sådan beräkning för viss titel kan exempelvis enligtgörasen
följande.
Den sökande kompositör 10 textförfattarep, 10 p,var
solist 8 p och gruppmedlem 2 p på hela det aktuella
fonogrammet p.1 Fonogrammets spridning bedöms som
"nogen udbredelse" 0,5O p. kategorien fonogrammetsI
utgivningsår 0,10ges p.

Poäng skapande konstnär:som
Kompositör 10 0,50l 0,10 0,50x x x p-
Författare 10 1 0,50 0,10 0,50x x x p-

Totalt l p

Poäng utövande konstnär:som
I denna kategori endast för den kategoripoängges som
viktas högst, dvs. det i detta fall inte någon förpoängges
insatsen gruppmedlem, endast för solistfunktionen.utansom

solist 8 0,501 0,10 0,40x x x p-

Slutligen beräkninggörs belopp enhet ochen av per
sökande enligt följande exempel.
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rådighedsbeløb fördela är 1997: 2 274 000 krTotalt att

med hälften vardera 137 000 kr mellanBeloppet fördelas 1
skapande och utövande konstnärer.

för samtliga skapande konstnärer iTotalpoängen är ex-
för samtliga utövande konstnärer 20 000.emplet 12 000 och

för skapande konstnärerFör få fram belopp enhetettatt per
vilket beloppdivideras 137 000 kr med 12 000,1 ettger

94 kr För utövande konstnärerenhet 75 öre.per om
vilket beloppbelopp med 20 000,divideras ettgersamma

56enhet kr 85 öre.omper
förekommer påsökande i vårt exempel endastOm den

rådighedsbeløbfonogrammet, kommer hansdet tänkta attnu
enligt följande.beräknas

kr94,75 94,75Som skapande konstnär 1 x
56,85 22,74 krutövande konstnär 0,40Som x

Totalt 117,49 kr

till jämna hundra-framräknade beloppen avrundas sedanDe
vilket lägsta beloppi vårt fall till 100 kr, dettal, är som

betalas ut.

7.2 Finland

innebärtillämpas ersättningsordningfinländskI rätt somen
beloppstatliga medel beviljasdet årligen ettatt somav

till författare ochstipendier och understöddelas i formut av
respektivede har författatför böckeröversättare att som
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lånasöversatt bibliotek. Någon motsvarandeut genom
ordning för fonogram finns inte.

Bestämmelserna ersättning finns i lagen vissaom om
stipendier och understöd författare och översättare.
Närmare föreskrifter beträffande tillämpningen lagenav
meddelas förordning. I lagen föreskrivsgenom atten
stipendiernas och understödens totala belopp skall uppgå till

viss det belopp under det föregåendeprocentsatsen av som
året har för inköp litteraturanvänts till allmänna biblio-av
tek upprätthålls kommunerna.som av

Ersättning enligt det finländska helt beroendeärsystemet
prövning och baserar sig alltså inte på utlåningensav

fördelning olika författare och Vidöversättare. pröv-
ningen endast hänsyn till litterära meriter och behovettas av
understöd.

För kunna komma i fråga för ersättning krävsatt att
författaren eller skriver på finländska,översättaren svenska
eller samiska och eller har varit bosatt iär Finland. Vidare
omfattar enbart skönlitterära verk facklittera-ochsystemet

de tilldeladeAv medlen till ersättningssystemet användstur.
90% inom skönlitteraturen och återstoden, 10%, inom
facklitteraturen.

I lagen också vissa procenttal enligt vilka de medelanges
står till förfogande inom respektive kategori delassom ut.

Därvid föreskrivs 76% skall delas i form stipendieratt ut av
till författare utför skapande litterärt arbete och 16%som
till böckeröversättare 8% i understöd till "ålder-samtav
stigna författare och i ekonomiskt trångmål"översättare och
i särskilda fall till författare och på grundöversättare som

sjukdom eller arbetsoförmåga har råkat i ekonomiskaav
svårigheter. Stipendierna och understöden delas årligenut

Undervisningsministeriet efter förslag särskildav av en
stipendienämnd.
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3 Norge

norska ordning området innebärDen deträttens att av
statliga medel årligen beviljas belopp till förstöd vissaett

för offentligasupphovsmän det utnyttjandegrupper av av
verk. nuvarande bestämmelsernaderas De avseende biblio-

teksersättning finns i lov den 29. mai 1987 23.av nr. om
bibliotekvederlag.

föreskrivs tillI lagen upphovsmän verk dis-att som
för utlåning på offentliga bibliotek, skall ha tillrättponeras

årligtersättning statligt anslag. lagensInomettgenom
tillämpningsområde faller utlåning alla verk,typerav av

Ävendvs. utlåning såväl litterära musikaliska verk.av som
ljudupptagningarutlåning dessa verkstyper omfattasav av

lagen.av
Vidare föreskrivs vederlaget skall beräknas efteratt en

utlåningsenhet. vilkenVederlagssatsen, kan jämstäl-sats per
"grundbeloppet" i svenska fastställslas med det systemet,

avtal efter förhandlingar mellan norska ochstatengenom en
sammanslutning godkänd Kulturdepartemen-gemensam av-
består organisationertet representerar ettav somsom-

flertal norska upphovsmän på området. I likhet med den
svenska biblioteksersättning framkommer sedan deträttens
statliga anslaget produkt vederlagssatsen ochsom en av
utlåningens omfattning.

verk i bokformFör litterära bandett ut-ses som en
i falllåningsenhet. Vad andra skallsom anses som en

utlåningsenhet beslutas departementet. Endast verkav
utgivna och disponeras för utlåning vidi Norge som
offentliga får läggas för beräkningenbibliotek till grund av

ersättningen. utläningsenheter fastställsden statliga Antalet
grundval statistiska uppskattningar utlåningenöverav

från offentliga bibliotek. kan också bestämmaDepartementet
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vilka bibliotek och liknande boksamlingar skallsom vara
med vid beräkningen.

årFör 1997 uppgår tillstatsanslaget 46 miljoner norska
kr. Beloppet betalas kollektivt dels till fonderut som

olika upphovsmannagrupper, dels direkt tillrepresenterar
organisationerna fördelas dem emellan på de självasättatt
bestämmer.

I lagen föreskrivs fondens medel kan disponeras tillatt
förmån för upphovsmän eller upphovsmän. Engrupper av
enskild upphovsman kan endast uppbära ersättning från en
fond efter ansökan. För ansökan skall beviljas krävsatt en
det upphovsmannen representerad på offentligtäratt ett
bibliotek. Det krävs vidare frågandet original-äratt ettom
verk på norska eller samiska eller upphovsmannenatt
stadigvarande bosatt i Upphovsmän från länderNorge.är

har undertecknat EES-avtalet under förutsättningär, attsom
uppfyllerde de nämnda kriterierna, också berättigade att

ansöka bidrag. Någon fördelning ersättning baseradom av
på den enskilde upphovsmannens utlåningssiffror före-
kommer således inte.

Organisationstillhörighet får tillmätasinte någon betydelse
vid utbetalning till enskilda upphovsmän. Till enskilden
upphovsman får årligen inte betalas vadänut mer som

fyra gånger det norska basbeloppet.motsvarar
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överväganden och förslag8

uthyrning utlåning8.1 Direktivet ochom

upphovsrättsligt skyddade verkav

Vår Direktivet uthyrnings- ochbedömning: ut-om
upphovsrättsligt skyddadelåningsrättigheter avseende

närstående rättigheter kräververk och upphovsrättenom
gällande svenskför närvarande inte någon ändring av

lagstiftning.

Enligt rådets direktiv 92/100/EEGartiklarna och 2 i1 om
uthyrnings- utlåningsrättigheter avseende upphovsrätts-och
ligt skyddade upphovsrätten närståendeverk och om
rättigheter i frågaskall upphovsman ha ensamrätt omen

Ävenbl.a. utlåning exemplar verk. utövande konst-av av
ljudupptagningar skall enligtoch framställarenärer av

direktivet Regleringen omfattar allaomfattas denna rätt.av
deupphovsrättsligt skyddade verk närtyper utom tarav

formen byggnader och brukskonst.av
Med enligt direktivet artikel 1.3"utlåning" näravses

för och omedelbar ellerverksexemplar begränsad tid utanen
kommersiell vinning ställs tillekonomisk ellermedelbar

tillgänglig förförfogande institution ärsomgenom en
allmänheten.
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artikelAv 5 i direktivet framgår dock medlemsstaternaatt
i betydande omfattning får undantag från huvudregelngöra

för utlåning.ensamrättom
För det första får medlemsstaterna föreskriva undantag

från det gäller offentlig utlåningensamrätten när under
förutsättning åtminstone upphovsmännen får ersättningatt
för utlåningen. Medlemsstaterna har därvid frihet att
bestämma ersättningens storlek med hänsyn till sinatagen
kulturpolitiska syften.

direktivetAv framgår emellertid inte hur ersättningsrätten
skall utformas. innebärDetta medlemsstaterna friaäratt att
utforma sina ersättningssystem. De kan därvid väljaegna
antingen upphovsrättslig lösning eller offentligrättsligtetten

för administrera ersättningar. Också densystem att närmare
utformningen till ersättning bl.a. frågornarättenav om-
ersättningen skall administreras myndighet eller ettav en
enskilt och hur ersättningarna fördelasskall någotärorgan -

har lärrmats till nationell lagstiftning reglera.attsom
För det andra får medlemsstaterna längre ochännu

undanta "vissa kategorier inrättningar" från skyldighetenav
betala ersättning artikel 5.3. Direktivet lämnar emeller-att

tid vilka kategorier fåröppet undantas. Enligt ettsom
officiellt uttalande EG-kommissionen denna deattav anser
kategorier kan undantas från ersättningsskyldighetensom
inkluderar offentliga bibliotek, universitet och andrat.ex.
undervisningsinstitutioner. "offentligaMed bibliotek" torde

de bibliotek i huvudsak skattefinansierade ochäravses som
där det sker offentlig utlåning. kan därförMan utgå från att
ersättningsrätt inte behöver finnas för i fall den offent-vart
liga utlåning sker vid allmänna bibliotek, dvs. vidsom
utlåning från kommunala folkbibliotek, universitet och andra
undervisningsinstitutioner. Vidare torde del ytterligareen
fall kunna undantas från ersättningsrätt, bl.a. fallde där
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upplåtelsen gratissker och där den inte heller avseddär att
främja viss förvärvsverksarnhet.en

redogörelsen i kapitel framgårAv 2 principenatt om
konsumtion spridningsrätten innebär exemplaratt ettav om

litterära och musikaliska verk med upphovsmannensav
tillstånd överlåtits,har exemplaret får spridas vidare. Det
framgår vidare detta den rättsliga grunden för denutgöratt
fria biblioteksutlåningen. sak detEn kultur-är attannan av
politiska skäl utgår offentligrättslig ersättning tillen upp-
hovsmännen till litterära enligt förordningenverk om
biblioteksersättning. Som också framgår utgår det däremot

någoninte ersättning för bibliotekens användning av
musikaliska verk.

Frågan då den svenska regleringen i frågaär om om
biblioteksutlåning fonogram uppfyller direktivets kravav
ersättning till upphovsmännen.

Till början kan konstateras ersättningssystemet föratten
den offentliga utlåningen ljudupptagningar litteräraav av

uppfyllerverk kraven, eftersom ersättningsordningen enligt
direktivet inte behöver upphovsrättsligt grundad. Detvara

därvid tillräckligt med den offentligrättsliga bibliotekser-är
sättningen och redan det skälet krävs det alltså inte någonav
lagändring i denna del.

Däremot utgår, har inte någon bibliotekser-nämnts,som
sättning till upphovsmännen för utlåningen ljudupptag-av
ningar musikaliska verk. Enligt förordningen 1989:500av

vissa särskilda insatser på kulturområdet lämnas dockom
statsbidrag till bl.a. och andra upphovsmantonsättare samt
fonogramartister musikområdet. föreligger emellertidDet
inte något samband mellan bidraget och bibliotekens
användning musikverk. I propositionen 1994/95:58av om
uthyrning och utlåning upphovsrättsligt skyddade verk,av

f. anfördess. 28 det kan i fråga densättasattm.m. om
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svenska ordningen i detta avseende uppfyller direktivets
krav ersättning till upphovsmännen.om

Som vi har emellertid artikel i direkti-5nämntnyss ger
medlemsstaterna möjlighet undanta offentligavet att t.ex.en

bibliotek från ersättningsskyldigheten. Då det i Sverige
såvitt vi har bekant inte förekommer utlåningoss av
fonogram på andra offentliga bibliotek det vårän är
uppfattning det på direktivet förgrund närvarandeatt av
inte krävs det i införs någonsvensk ersättnings-rättatt
ordning. Slutsatsen således direktivet inte kräverär att en
ändring gällande svensk Vi återkommer till fråganrätt.av

ersättning ändå bör utgå i avsnitt 8.2.om en

8.2 En fonogramersättning införasbör

Vårt förslag: Ersättning skall utgå för utlåningen av
musikfonogram folk-vid och skolbiblioteken.

Enligt våra direktiv skall vi utreda de offentligrättsliga
formerna för ersättning till upphovsmän för utlåning av
ljudupptagningar litterära och musikaliska verk. Attav en
ersättning offentligrättslig innebär i sammanhanget deär att
ersättningsberättigade, tillförsupphovsmännen,t.ex. stats-
medel på grund inskränkningar i upphovsrätten ellerav
därför upphovsrättslig reglering saknas och detatt att
allmänna har fastställt villkoren för ersättning skall utgå,att

kulturpolitiska skäl Kulturutredningensset.ex. t.ex.av
slutbetänkande SOU 1995:84 252.s.

Vårt uppdrag gäller fonogram innehåller litterära ochsom
musikaliska verk. Utanför uppdraget faller således bibliote-
kens utlåning musikalier dvs. musikaliska verk i trycktav -
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ljudupptagningarform liksom utlåningennoter m.m. av-
sceniska verk.av

EG-direktivet inteVi har i avsnitt 8.1 konstaterat att
fördet i svensk införs ersättningsordningkräver rättatt en

andrautlåning fonogram. utesluter inte detDetta att avav
införa ersättnings-skäl kan lämpligt och rimligt att envara

för upphovsmännen för det allmännasordning ersättaatt
svårtutnyttjande deras fonogram. Det är att attt.ex. seav

hänseende någonfinns någon anledning i dettadet göraatt
utlåningskillnad mellan utlåning litterära verk och avav

rättviseskäl kulturpolitiska skälmusikaliska verk. Såväl som
finnas till kompensation för dentalar för det skall rättatt en

offentliga bibliote-utlåning fonogram sker degenomav som
därför utgå ersättningken. Enligt vår uppfattning bör det

biblioteksutlåning fonogram.också för av
ljudupptagningar litterära verkutlåningenFör avav

ersättning enligtutgår, har i avsnitt 4.1,nämntssom
författa-biblioteksersättningsförordningen. Detta innebär att

förutsättningar erhålleroch under vissaöversättare enre
respekti-de författatindividuell ersättning verk harnär som

Ävenvid folk- och skolbiblioteken.användsöversattve
ordning itill ersättning enligt dennakompositörer äger rätt

väsentlig del det litterärade fall deras verk utgör aven
avsnitt 8.1 uppfyller dettaverket. Som vi har konstaterat i

ställs i EG-direktivet bl.a.de krav ut-system omsom
det siglåningsrättigheter. kan vidare konstaterasDet röratt

såvitt vi harsedan länge etablerat systemett som,om
fungerat tillfredställandekunnat hittills harutröna, ett

mening, fördeldet, enligt vårDessutomsätt. är en om man
biblioteksutlåning litterära verkreglerar all ettav

därför riktigastenhetligt framstårDetsätt. att ut-som
verk fortsätt-låningen ljudupptagningar litterära ävenav av

bokform.sådana verk iningsvis regleras sätt somsamma
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Detta medför således vi i det följande endast diskuteraratt
utlåningen musikfonogram.av

våraI direktiv regeringen det bör detattanger vara en
ersättningensträvan skall beräknas grundval detatt av

faktiska utnyttjandet. innebärDet enligt vår uppfattning att
målsättningen därvid bör ersättningen beräknas ochattvara
fördelas enligt upphovsrättsliga principer. Vid utformningen

regelsystem måste alltså eftersträvas ordningett medav en
individuellt beräknad ersättning. Med sådan lösningen en

fördelas ersättningen till viss upphovsman medt.ex. en
hänsyn till hur mycket hans eller hennes verk har utnyttjats.

I kapitel 4 har vi redogjort för vissa offentligrättsliga
ersättningar till upphovsmän för det offentligas utnyttjande

deras verk. Dessa ersättningsformer i vissa delarärav
lämpliga utgångspunkt för våra överväganden. Dettasom
gäller främst biblioteksersättningen, vilken harsom nyss-

redan i dag omfattarnämnts utlåningen ljudupptag-av-
ningar litterära verk.av

Enligt direktiven bör Kulturrådets se avsnitt 5.5rapport
lämplig utgångspunkt för vårt arbete ävenvara en men

andra lösningar skall prövas.
I det följande vi ochöverväger ställning till spörs-tar

målet hur ersättningssystem för folk- och skolbibliotek-ett
utlåning musikfonogram bör utformas.närmareens av



SOU 1997:140

utformning8.3 Rättens närmare

Vilka till ersättning8.3.1 bör omfattas rättenav

Vårt förslag: Såväl upphovsmän utövande konst-som
skall för folk- och skolbibliotekensnärer ersättas ut-

låning musikfonogram. till ersättning skallRättenav
omfatta utlåning upphovsrättsligt skyddade verk.av
Ersättningen skall tillkomma ersättningsberättigade med
viss anknytning till Sverige.

viI våra direktiv regeringen, har nämnts, attsomanger
skall formerna för ersättning till "upphovsmän" förutreda
utlåningen fonogram.av

Med begreppet upphovsman inom upphovsrättenavses
vanligtvis fysiska har verk.den skapat Närettperson som
det gäller musikfonogram har kompositören således upp-

till textförfatta-hovsrätt musiken och, verket är textsatt,om
till Också ellerden harrätt översatttexten.ren samma som

bearbetat verk har upphovsrätt till verket iarrangerat ett
denna gestalt, dvs. till översättningen eller bearbetningen.

given utgångspunkt för våra förslag åt-Det är atten
minstone upphovsmännen skall ha till ersättning.rätt

Enligt emellertid45 och 47 §§ upphovsrättslagen ges
också utförsskydd för de prestationer desom av personer

framför verk, de s.k. utövande konstnärerna.ettsom
för alltså tillSkyddet dessa prestationer, knutet deärsom

skapande prestationer,konstnärernas upphovsmännens- -
kan upphovsrätten, dvs.sägas typvara av samma som
tidsbegränsade avseende utnyttjandetmedensamrätter av
deras prestationer. utövande konstnärMed begreppet avses
i fråga musikverk musiker, sångare och dirigenter.t.ex.om
Också framställare ljudupptagningar fonogrampro-av
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ducenter skyddas de upphovsrättsliga reglerna 46-47 §§av
upphovsrättslagen. Dessa har därvid ensamrätt atten
kontrollera bl.a. kopiering deras produkter.av

Den principiella ståndpunkten inom den upphovsrättsliga
regleringen emellertid de olikaär detatt grupperna
upphovsrättsliga området så långt möjligt skall behand-som

likalas och inte någon rättighetshavare haratt grupp av
intressen mindre skyddsvärdaär se t.ex.som prop.
1994/95:58 34.s.

Vad gäller de utövande konstnärerna kan det konstateras
enligt den danska lösning se avsnitt fördelasrättens 7.1att

ersättning efter ansökan till de kompositörer, textförfattare,
utövande konstnärer och andra t.ex. deltaröversättare som
på de utlånade ljudupptagningarna. Också i förslagde som
lades fram Konstnärsnämnden respektive Kulturrådet seav
avsnitten 5.3 och 5.5 ansågs såväl upphovsmänatt som

borde få ersättning för biblioteksutlåningenutövare bl.a.av
fonogram. Det bör vidare beaktas det huvudlinjeäratt en
för den statliga kulturpolitiken 1996/97:3 f.se 32prop. s.

professionella konstnärer skall kunna grunda sin försörj-att
ning på utfört arbete.

bakgrundMot det anförda vi det rimligt attav nu anser
också de utövande konstnärerna erhåller ersättning för sina
insatser biblioteken lånar fonograrn där de med-när ut
verkar. Vi föreslår alltså skall omfattasäven utövarnaatt av
ersättningsrätten.

Den lösning vi föreslår böräven utövarnaattsom nu -
till ersättning emellertid inte medrätt stämmer överensges -

ordalydelsen i våra direktiv, eftersom det där viattanges
skall frågan ersättningssystem för "upp-överväga ettom
hovsmän". denI proposition kulturpolitiken ladesom som
fram hösten 1996 prop. 1996/97:3 33 formuleradess.
dock frågeställningden vi diskuterar vidareettsom nu

därvidDet uppdraget innebar formernasätt. att attangavs
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för ersättning för biblioteksutlåning ljudupptagningarav av
litterära och musikaliska verk skulle Dettaövervägas. gör

vi känner den avgränsning vårt uppdragatt görsatt av som
i direktiven inte absolut.är

Däremot vi fonograrnproducenterna, dvs.attmenar
skivbolagen, inte bör omfattas till ersättning.rättenav
Skälet till detta den tänkta ersättningsordningen,är att nu
enligt vår mening, bör individrelaterad. bör därvidDenvara
i första hand sikte skapa goda försörjningsvillkorta att
för enskilda konstnärer. innebärDetta naturligtvis inte viatt

fonogramfrarnställarnas intressen mindreärattanser
skyddsvärda, stödet till dessa bör ske i andra former.men

Det kan i sammanhanget det i departements-nämnas att
promemorian Kassettersättning Ds 1996:61 harm.m.
föreslagits det i upphovsrättslagen skall införas be-att
stämmelser s.k. kassettersättning. Enligt förslaget skallom
ersättning utgå för ljudband, videoband och andra upp-
tagningsanordningar särskilt ägnade för framställningärsom

exemplar verk för enskilt bruk. tillRätten ersättningav av
skall därvid, enligt förslaget, tillkomma bl.a. framställare av
ljudupptagningar.

Värt förslag i denna del innebär således sammanfattnings-
vis såväl upphovsmän skall för folk-utövare ersättasatt som
och skolbibliotekens utlåning fonogram innehållerav som
musik.

Ersättning för utlåning bör liksom enligt bibliotekser--
sättningen enbart betalas till ersättningsberättigadeut som-
på visst har anknytning till Sverige. Sådanasätt krav gäller
för övrigt för samtliga stödförfattningar på kulturområdet
och inte strida EG-rättens regler förbudmot motanses om
diskriminering på grund nationalitet. förevarandeI fallav
bör det således uppställas krav på den ersättningsbe-ett att
rättigade har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i
Sverige eller stadigvarande bosatt i landet. Detta innebärär
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utländska medborgare uppfyller något dessa kravatt som av
också kan uppbära ersättning. Ett exempel denatt
ersättningsberättigade "har sin huvudsakliga konstnärliga
verksamhet i landet" det utlånade fonogrammet harär att
framställts i Sverige eller svenskt förlag.getts ut av

Om den upphovsrättsliga skyddstiden för verket har gått
vid utlåningstillfället, bör det inte föreligga någon tillrättut

ersättning.
Rätten till ersättning bör oöverlåtbar och undantagenvara

från utmätning. Efter den ersättningsberättigades död bör
ersättningsrätten, på gäller för biblioteks-sättsamma som
ersättningen avsnitt 4.1, övergå till efterlevandese make
och arvingar och kunna bort enligt vanligatestamenteras
regler.

8.3.2 Hur bör ersättningenstorleken den totala
beräknas

Vårt förslag: Statsanslaget skall bestämmas med hjälp
grundbelopp hemlån fonogram inne-ettav per av som

håller musik och omfattningen den ersättningsgrun-av
dande utlåningen, varvid anslagets storlek framkommer

produkt grundbeloppet och omfattningen.som en av

Som har skall den ersättning vi diskuterarnämntsnyss vara
offentligrättslig. innebärDetta det statsbudgetenöveratt
skall utgå ersättning för bibliotekens användning fono-av

Frågan då hur ersättningens totala storlek, dvs.ärgram.
statsanslaget, bör fastställas. Enligt vår uppfattning bör detta
på något relateras till biblioteksutnyttjandet.sätt

vi bedömer det börSom därför, i likhet med vadman
gäller i fråga biblioteksersättningen avsnittse 4.1som om

och i norsk avsnitt beräkna anslaget med hjälpse 7.3,rätt
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grundbelopp hemlån fonogram innehållerettav per av som
musik och omfattningen den ersättningsgrundandeav
utlåningen. Anslagets framstorlek räknas sedan som en
produkt grundbeloppet och omfattningen. Grundbeloppetav
bör årligen fastställas i den vanliga budgetbehandlingen.
Omfattningen fonogramutlåningen framgår SCB:sav av
årliga biblioteksstatistik. Några överläggningar den typav

sker enligt med biblioteksersättning visystemetsom anser
inte påkallade. Vad gäller de överväganden ligger tillsom
grund för vår uppskattning förslagets ekonomiskaav
konsekvenser, hänvisas till redogörelsen i avsnitt 10.1.

finns naturligtvisDet viss osäkerhet förknippad meden
lösning detta slag, nämligen fortsatt kraftigatten av en

ökning kapitel fonogramutlåningense 6 kan leda till attav
kostnadsutvecklingen för blir svår överblicka.systemet att

bör dockDetta kunna hanteras övre gränsattgenom en
för hur mycket årligen får kosta. Ersätt-systemetanges

ningsbeloppet enhet får till detta.per anpassas

8.3.3 Fördelningen ersättningav

Vårt förslag: Upphovsrättsorganisationerna STIM och
SAMI skall och inom sitt område förvar en svara
fördelningen ersättningar. Ersättningen skall fördelasav
mellan de ersättningsberättigade inom respektive område
enligt de principer tillämpas för de upphovs-rentsom
rättsliga ersättningarna.

Som tidigare har avsnitt 8.2 direktivensenämnts attanger
det bör ersättningen skall beräknassträvan attvara en
grundval det faktiska Vårutnyttjandet. uppfattning ärav
därvid, framgått,har utformningen ersättnings-attsom av
ordningen bör ske enligt upphovsrättsliga principer, dvs. att
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ersättningen till viss upphovsman beroendegörst.ex. en av
utlåningen hans eller hennes Spörsmålet dåverk. hurärav

sådan ersättningsordning bör administreras.en
Ett alternativ statlig myndighet på kulturom-är att en

rådet, lämpligen Statens kulturråd eller Konstnärsnämnden,
skulle ha för denna fråga. lösning dettaEnävenansvar av
slag innebär emellertid arbetsuppgifter för myndig-nya
heterna och skulle rimligen kräva resurstillskott. Detsam-ett

skulle gälla utnyttjade den näraliggandema om man
möjligheten överlåta uppgiften pâ Sveriges författarfond.att
Dessa alternativ vi därför inte lämpliga. Det kananser vara

skäl inte komma i fråga bilda statligtatt ett nyttav samma
för uppgiften.organ

Inom upphovsrätten vanligtdet med s.k. kollektivär
förvaltning rättigheter, vilket innebär upphovsmän ochattav
närstående rättighetshavare överlåter olikapå organisationer

tillvarata deras rättigheter.att
På musikområdet företräds upphovsmännen STIM ochav

SAMI. Dessa upphovsrättsorganisationer harutövarna av
erfarenhet hur effektivt inkasserar och fördelarstor av man

ersättningar till rättighetshavare, bl.a. administrerar de
ersättningar till berörda rättighetshavare musik harnär
framförts offentligt. Vi föreslår därför det överlåts deatt

nämnda organisationerna hantera det beloppattnu som
årligen tillgängligt för fördelning. Som har framgåttär
används lösningar detta slag det gäller andra statliganärav
bidrag med upphovsrättsliga inslag avsnittense 4.2 och
4.3.

fördelEn med välja lösning detta slag äratt atten av man
fördelningenvid kan utnyttja databaser med uppgifter om

vilka upphovsmän förekommeroch deutövaret.ex. som
i databaserna lagrade fonogrammen. Kunskap behöver
emellertid tillföras organisationerna vilka fonogram medom
musik lånas vidbiblioteken. Uppgifter utlån-utsom om
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ingen skulle därvid, liksom enligt med biblio-systemet
teksersättning, lämpligen kunna inhämtas med hjälp av
årliga stickprovsundersökningar. naturligaDen ochmest
ekonomiska lösningen då dessa samordnas med deär att
årliga undersökningar utförs Sveriges författarfond.som av
Därefter kan organisationerna uppgifternamed ledning av
i databaserna och undersökningsresultaten räkna ochut
fördela det tillgängliga beloppet mellan de rättighetshavare

har till ersättning. En lämplig uppdelning derättsom av
tillgängliga medlen de två organisationerna fårär att
disponera hälften vardera.

Om det finns flera upphovsmän respektive utövande
konstnärer på fonogram bör fördelningen ske påett samma

beträffande fördelningen upphovsrättsligasätt ersätt-som av
ningar. Vi förordar lösning detta slag.en av

Liksom vad gäller för biblioteksersättningen börsom
dock fonogramersättningen tillgodose kulturpolitiskaäven
syften. Ersättningen bör därför förreduceras de ersättnings-
berättigade har höga utlåningstal för omför-göraattsom en
delning det tillgängliga beloppet möjlig så rimligtatt ettav
belopp kan utgå till dem "smal"även representerarsom en
sektor. När det gäller frågan detta börhur regleras står
valet, vi främstdet, mellan två olika lösningar.som ser

Den första gårdessa på inför någon formut attav man
avtrappningsregler avsnitt förslagse 4.1. Ettav som

bygger lösning detta förutsätterslag emellertid etten av
underlag med uppgifter storleken på utlåningen deom av
populäraste fonogrammen. Den tid har stått till vårtsom
förfogande har emellertid inte någon djuparemedgett
undersökning denna frågeställning. Vår kunskap dettaav om

således begränsad. Vi har inte heller kunnat lägga fastär
hur mycket kommer finnas tillgängligt för finans-attsom
ieringen avsnitt Vårt förslagse 10. l. endastärsystemetav

modell. utforma avtrappningsregelAtt enligt biblio-en en
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teksersättningens siglåter denna bakgrundmönster mot
knappast göras.

Det andra alternativet innebär sätter övreatt man en
för hur mycket enskild ersättningsberättigad årligengräns en

Ävenskall få uppbära. lösning detta slag skulle kunnaen av
de effekter vi eftersträvar. Enligt vad vi har inhämtat börge
sådan begränsningsregel kunna hanteras.en

Vid våra kontakter med STIM och SAMI har dessa
förklarat sig villiga administrera ersättningar enligt denatt

aktuella ersättningsordningen. Vi föreslår därför attnu
kompletteras med regel skissat slag.systemet en av nu

De detaljerna i bör docknärmare övervägassystemet
tillsammans organisationerna och villkorenmed de närmare
för åtagandena överenskommelsebör regleras i mellanen
STIM å sidan, och regeringen, å den andraoch SAMI, ena
sidan. överenskommelsen bör de praktiska frågornaI även
rörande stickprovsundersökningarna och spörsmålet om
ersättning till organisationerna för fördelningen regleras.

Sveriges författarfond förklarat sig villig handhahar att
de stickprovsundersökningar behövs underlag försom som
fördelningen.
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9 Generella direktiv

Inledning1

generellaEnligt våra direktiv gäller för vårt arbete de
kommittédirektiv utfärdatregeringen har attomsom

framlagdaredovisa de regionalpolitiska konsekvenserna av
offentliga åtagandenförslag dir. 1992:50, prövaattom

jämställdhetspolitiskadir. 1994:23, redovisaattom
redovisakonsekvenser dir. 1994:124 och konse-attom

brottsförebyggandekvenser för brottsligheten för detoch
dir.arbetet 1996:49.

9.2 De olika direktiven

1992:50Regionalpolitiska dir.9.2.1 konsekvenser

Enligt olika utgångs-detta direktiv skall vi från antalett
punkter vårabelysa de regionalpolitiska konsekvenserna av
förslag. omorganisationerOm vi lägger fram förslag till
eller bildandet vi redovisamyndigheter skall över-av nya

utanförväganden decentralisering och lokaliseringom
Stockholm.

förslag författningar medför iDe till vi lägger framsom
utsträckning Sverigesviss begränsad statligtatt ett organ,

författarfond, får ytterligare arbetsuppgifter. verksam-Den
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hetsförändring då blir aktuell torde dock intesom vara av
den omfattningen fonden behöver organiseras Någraatt om.
regionalpolitiska överväganden därförkrävs inte.

9.2.2 Offentliga åtaganden dir. 1994:23

Enligt direktivet offentliga åtaganden skall vi förut-om
sättningslöst det offentliga åtagandepröva ärom som
föremål för vårt uppdrag bör offentlig angelägenhet.vara en

förslagenOm innebär utgiftsökningar eller inkomstminsk-
ningar för skall vi analysera möjligheterna tillstaten,
besparingar och effektiviseringar.

avsnittI 8.3.3 har vi diskuterat frågan hur denom
föreslagna ersättningsordningen bör administreras. Vi har
därvid huruvida uppgiften fördelaövervägt ersättningaratt
bör hanteras statliga eller enskilda Som harav organ.
framgått vi denna uppgift anförtrosbör tvåattanser
redan existerande enskilda sysslar med näralig-organ som

frågor,gande främst för begränsa kostnaderna så mycketatt
möjligt. Enligt den lösning vi föreslår kommersom som

dock statligt Sveriges författarfond,ett attorgan, ansvara
för de stickprovsundersökningar krävs för räknaattsom
fram ersättningar. Skälet till detta vi detär äratt attmenar

kostnadseffektivt dessa undersökningar samordnasmest att
med de stickprovsundersökningar utförs enligt systemetsom
med biblioteksersättning.

De ekonomiska konsekvenserna våra förslag behandlasav
i avsnitt 10.1.

9.2.3 Jämställdhetspolitiska konsekvenser
dir. 1994: 124

Direktivet innebär de förslag vi lägger fram skallatt som
föregås analys och innehålla redovisning hurav en en av
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påverkaförväntaskanindirekt,direkt ellerförslagen,
därmed förutsätt-ochvillkorrespektivekvinnors mäns

mellan könen.jämställdhetförningarna
intefram kanvi läggerförfattningsförslagDe som

effekter.jämställdhetspolitiskadirektanågrahabedömas

och detbrottslighetenförKonsekvenserna9.2.4
1996:49dir.arbetetbrottsförebyggande

föregåsframvi läggerförslagdirektiv skall deEnligt detta
hurredovisninginnehållaochanalysbl.a. avenenav

påverkaförväntaskanindirekt,ellerdirektförslagen,
brottsförebyggande arbetet.och detbrottsligheten

någonhabedömasinte hellerförfattningsförslag kanVåra
brottsförebyggandedetochbrottslighetenpåpåverkan

arbetet.
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Genomförandet förslaget10 av

10. Kostnaderl

Vårt förslag: utnyttjas för biblioteks-De medel som
för finansiera denersättningen bör användasäven att nu

föreslagna ersättningsordningen.

föreslagna ersättningsordningen innebär detDen överatt
utlåningstatsbudgeten skall utgå ersättning för bibliotekens

musikfonogram. budgetpropositionen för år 1997Iav anges
för insatser på det konstnärspolitiskastatensramarna

området för perioden Enligt våra direktiv1997-1999. skall
förslag inte inom dessa åtföljas förslagsom ryms ramar av
till finansiering finans-inom utgiftsområdet. För attannan
iera krävs det med ord omfördelningandrasystemet en av

När det gäller frågan omfördelning kanresurserna. om man
tänka sig flera olika lösningar.

möjlighet tillgodose finansiering inomEn kravetatt
utgiftsområdet de fördelasmedel till upphovsmänär att som

förordningenoch enligt 1989:500 vissautövare om
särskilda insatser förkulturområdet i stället utnyttjas att
finansiera det aktuella ersättningssystemet. En lösningnu av
detta slag framstår dock någotinte bra alternativ,som
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nämnda för-ändamålet med bidrag enligt deneftersom
arbetsmässigi första handordningen är att mottagaren enge

främstdärför dessa medel, alltsåtrygghet. Vi att sommenar
användas förkulturpolitiskt motiverade, inte börär att

aktuella ersättningsordningen.finansiera den nu
föralternativ de medel utnyttjasEtt är attannat som

biblioteksersättningen används förfinansieringen ävenav
ersättningsordningen. Enligt vården föreslagna upp-nu

rimligt det måste skefattning det rättvist ochär om en-
också deomfördelning inom utgiftsområdet att nya-

utnyttjastillkommer får del de medel somgrupper som av
utnyttjandeför bibliotekensför upphovsmännenersättaatt

Vi förordar sådan lösning.deras verk. enav
utlåningenredogörelsen i kapitel 6 framgårAv att av
miljonermusik år uppgick till 2,7 län.fonogram med 1996

tillfrågade biblioteken andelen lån,Vidare uppskattade de att
enligt den föreslagna modellen skulle ha varit ersätt-som nu

20%.ningsgrundande, uppgick till omkring innebärDetta
ersättning skulle ha utgått för 540 000 lån. Organisa-att

tionerna skall också ha ersättning för sina omkostnader.
i uppbyggnadsske-Naturligtvis dessa kostnader högreär ett

vad de fungerat tid. detde har Närän är när änsystemet
gäller fördelningen upphovsrättsliga ersättningar det,ärav

5-10%såvitt vi har funnit, vanligt ungefär den totalaatt av
ersättningen går till förvaltande organisationens omkost-den

ocksånader. bör lämpligt riktmärke detDetta närettvara
gäller den ersättningen skall utgå till de fördelandesom
organisationerna.
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10.2 Ikraftträdande

Vår bedömning: föreslagnaDe författningarna bör
kunna träda i kraft den januari1 1999.

Vår utgångspunkt har varit förslagen skulle föreligga iatt
sådan tid riksdagen kan fatta beslut under våren 1998.att
Detta bör möjligt. administrerandeDe organisationernavara
och Sveriges författarfond bör därefter rimlig tid attges
utarbeta administrativa rutiner för sina uppgifter. Motnya
bakgrund det anförda vi bedömningen tidpunktengör attav
för ikraftträdandet kan till den januari1 1999.sättas
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Kommittédirektiv

Översyn vissa offentligrättsligaav
ersättningsordningar

Dir. 1996:81

vidBeslut regeringssammanträde den 17 oktober 1996

Sammanfattning uppdragetav

särskildEn utredare tillkallas med uppgift

utreda formerna för ersättning till upphovsman föratt-
utlåning fonogram och lägga fram förslagdeav som
behövs.

till för utlåningErsättning upphovsmän fonogramav

Regeringen lade i propositionen Uthyrning och utlåning av
upphovsrättsligt skyddade 1994/95:58verk, prop.m.m.
fram förslag uppfylla rådetstill lagändringar i syfte bl.a.att
direktiv 92/100/EEG uthyrnings- och utlåningsrättig-om
heter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upp-
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hovsrätten närstående rättigheter. När det gäller frågan om
ersättning till upphovsmän för utlåning ljudupptagningarav

litterära och musikaliska fonogramverk ansåg regering-av
det tveksamt den svenska ordningen uppfylleren vara om

direktivets krav och därför skall ske. Rege-översynatt en
ringen kommer slutlig ställning till behovetatt ta eventu-av
ella författningsändringar klar. Bakgrundennär översynen är

följande.är
Artiklarna och 2 i direktivet föreskriverl att upp-

hovsmannen skall ha utlåningtill exemplarensamrätt av av
verk. Artikel i direktivet möjlighet5 i ganskaattger
betydande utsträckning undantag från dennagöra ensamrätt.

För det första får länderna undantag frångöra ensamrät-
det gäller offentlig utlåning under förutsättningnärten att

åtminstone upphovsmännen får ersättning för utlåningen. I
fråga utlåning objektandra fonogram och filmeränom av

exemplar datorprogram får länderna fritt bestämmasamt av
ersättningen, varvid hänsyn får till kulturpolitiskatas
ändamål. När det gäller fonogram och filmer exemplarsamt

skall åtminstonedatorprogram upphovsmännen ha tillrättav
ersättning dessa objekt lånas till allmänheten.när ut

fårFör det andra vissa kategorier inrättningar undantasav
från skyldigheten betala ersättning. Enligt officielltatt ett

EG-kommissionenuttalande inkluderar de kategorierav av
institutioner kan undantas från skyldigheten betalaattsom
ersättning offentliga bibliotek, universitet och under-t.ex.
visningsinstitutioner.

19 § lagen 1960:729 upphovsrätt till litteräraI ochom
konstnärliga verk upphovsrättslagen stadgas, bl.a. näratt

litterärt eller musikaliskt verk eller konstverk medett ett ett
upphovsmannens samtycke har överlåtits får exemplaret
spridas vidare. innebär överlåtits fårDet exemplaratt som
fritt lånas till allmänheten. reglering denDenna utgörut

för fria biblioteksutläningen.rättsliga grunden den
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Upphovsmännen har således enligt gällande svenska
bestämmelser inte någon till ersättning enligträtt upp-
hovsrättsliga regler för den utlåning exemplar litteräraav av
verk sker bibliotek. I stället betalas ersättningsom genom
enligt bestämmelser förordningeni 1962:252 Sverigesom
författarfond biblioteksförordningen. Ersättningen finan-
sieras årligt anslag till fonden och ersättningen ärettgenom
relaterad till utlåningsvolymen. Eftersom ersättning enligt
EG-direktivet inte behöver upphovsrättsligt grundadvara

Sverige,kan i likhet med de övriga nordiska länderna,
behålla offentligrättsligt reglerad ersättning för denen
utlåning exemplar litterära verk skerav av som genom
bibliotek. Emellertid omfattar biblioteksersättningen inte lån
från andra bibliotek folk- skolbibliotek.ochän

På biblioteken förekommer i varierande omfattning även
utlåning ljudupptagningar litterära och musikaliskaav av
verk.

För utlåning ljudupptagningar litterära verk tillav av
allmänheten lämnas ersättning enligt biblioteksförordningen
på vid utlåning litterära verk i bokform.sättsamma som av

lämnasDäremot inte biblioteksersättning vid utlåning av
ljudupptagningar musikaliska verk. Enligt förordningenav
1989:500 vissa särskilda insatser på kulturområdetom
lämnas statsbidrag till bl.a. och andratonsättare upp-
hovsmän på musikområdet. finns inget samband mellanDet
bidraget och det utnyttjande sker på biblioteken.som

I Danmark har innebär bibliotek-ett system attman som
savgift lämnas till bl.a. författare för användning såvälav

bokform sådanalitterära verk i ljudupptagningarsom av
verk. Utlåningen ljudupptagningar litterära verkav av

likartat den vanliga bokutlâningen.ersätts sätt som
Ersättningssystemet omfattar andra ljudupptagningar änäven

Ävenupptagningar litterära verk. den ersättningen tillärav
viss del beroende utnyttjandegraden. Enligt officielltettav
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uttalande EG-kommissionen uppfyller den danskaav
regleringen offentlig utlåning de krav ställs i artikelav som
5 i direktivet.

Regeringen uppdrog i december 1991 Statens kulturråd
utreda formerna för ersättning till upphovsman påatt

musikområdet för deras verk används på biblioteken.att
Kulturrådet föreslog i offentligrättsligtrapporten en
grundad ersättning, finansierad årligt anslag tillettgenom
Konstnärsnämnden. praktiskaAv skäl föreslogs kollektiven
ersättning skulle fördelas sådant såvälsättett attsom
kompositörer skulle få skäligutövare del be-som en av
loppet. Ersättningen skulle relateras till bibliotekens totala
utlåning musikfonogram och och baserasnoterav
statistik och stickprov. Kulturrådets ledde inte tillrapport
något förslag från regeringen.

Uppdraget

Ersättning till upphovsmän för utlåning fonogramav

Utredaren skall utreda de offentligrättsliga formerna för
ersättning till upphovsman för utlåning ljudupptagningarav

litterära och musikaliska fonogram.verk En strävanav
bör därvid ersättningen skall beräknas grundvalattvara

det faktiska utnyttjandet. Utredaren skall lägga fram deav
författningsförslag behövs. Förslagen skall stå isom
överensstämmelse med bestämmelserna i direktivet. Statens
kulturråds bör lämplig utgångspunkt förrapport vara en
utredarens arbete andra lösningar skalläven prövas.men
Utredaren skall studera de övriga nordiskaäven ländernas
fonogramersättningar.
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Ekonomiska ramar

I budgetpropositionen för år 1997 för statensanges ramarna
insatser på det konstnärspolitiska området för perioden
1997-1999. Förslag inom dessa skallsom ryms ramar
åtföljas förslag till finansiering inom utgiftsom-av annan
rådet.

Arbetets bedrivande

För utredaren gäller regeringens direktiv redovisa deatt
regionalpolitiska konsekvenserna framlagda förslag dir.av
1992:50, offentliga åtaganden dir. 1994:23,prövaatt att
redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994: 124
och redovisa konsekvenser för brottsligheten och detatt
brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.

Utredningsarbetet skall föreavslutat den 15 augustivara
1997.

Kulturdepartementet
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Utredningens frågor till biblioteken

Hur musikfonogramErt beståndärstort av

Om Ni inteAnm. kan det exakta antalet musik-ange
fonogram, det tillräckligt med uppskattningär en av
volymen.

2. Hur många musikfonogram årlånade Ni under 1996ut

Om inteAnm. Ni kan det exakta antalet, detärange
tillräckligt med uppskattning utlåningen.en av

fördelarHur sig utlåningen, procentuellt mellansett,
olika genrer

S.k. klassisk musik
Jazz/blues
Pop/rock m.m.
Folkmusik/visor
Barnvisor/musik för barn
Religiös musik

100%Totalt:

Vi medvetnaAmn. avgränsningen mellan olikaär attom
ofta svår. fall NiI tveksamma kan söka ledning iärgenrer

den indelning BTJ använder i sina be-som
ställningskataloger.
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Vilka de tio utlånade fonogrammen inom respek-4. är mest
tive kategori

utlâningen svenskaandel den totala5. Hur stor av avser
upphovsmänrespektive utländska

upphovsmanSvenska

Utländska upphovsman

100%Totalt:

upphovsmän" i dettaMed "svenskaAnm. avses samman-
har sin huvudsak-kompositörer och textförfattare,hang som

stadigvarande bosattaverksamhet i Sverige ellerliga ärsom
föl-"utländska upphovsmän"i Sverige. Begreppet avser

och textförfattare saknar denjaktligen kompositörer som
anknytningen till Sverige. Om det intenämnda ärnyss -

fördelningen, det tillräckligtmöjligt den exakta äratt ange
naturligtvisuppskattning. gällermed Detsamma ävenen

fråga.nästa
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fördelarHur sig utlåningen pâ svenska respektive
utländska upphovsman mellan olika genrer

Genre Sv. Utl. Totaltupp- up-
hovsm. phovsm.

S.k. klassisk musik %100

Jazz/blues %100

Pop/rock 100 %m.m.

Folkmusik/visor %100

Barnvisor/musik 100 %
för barn

Religiös musik 100 %

7. Förekommer utlåning andra medietyperäven t.ex.av

CD-ROM-skivor innehåller musiksom

ja,Om vilka och i vilken omfattningtyper
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