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Sammanfattning 

Abstract 



Upphovsrätten står inför kraftigt förändrade villkor till följd av den tekniska utveckling vilken möjliggjort 

enkel duplicering av många upphovsrättsligt skyddade verk. Fildelning via Internet ökar kraftigt och 

rättighetsinnehavare ser hur deras ensamrätter missbrukas. Uppenbara problem kan förutses eftersom 

piratkopieringen och fildelning ökar i takt med att allt fler får snabba uppkopplingar mot Internet. 

Lagstiftningen har inte hängt med i denna utveckling utan har snarare reagerat i efterhand på de situationer 

som uppstått. Samtidigt har allmänheten hunnit vänja sig vid en tillgång till musik, film och bilder via 

Internet. Myndigheter och andra intressenter har inte tydligt markerat det orättfärdiga eller lagvidriga i detta 

beteende. Konsekvenser av detta är att allmänhetens subjektiva rättsuppfattning skiljer sig kraftigt från den 

objektiva rätten. Rättighetsinnehavare ser sina immateriella rättigheter urvattnas samtidigt som myndigheter 

står utan effektiva eller realistiska motmedel. Från branschens sida kan agerandet förklaras med rädsla för 

den bad-will vilken skulle bli följden av att jaga enskilda piratkopierare. Förklaringarna till myndigheternas 

icke-agerande är troligtvis flera, men viktigast, vid sidan av det faktum att rättsläget inte är helt klart, kan 

vara svårigheten att övervaka och upptäcka de illegala förfarandena. Man har, från branschens och 

myndighetens sida, försatt sig i en relativt svår situation. 

 

I detta skede kommer nu ytterliggare ett EG-direktiv på upphovsrättens område. Syftet med direktivet är att 

klarlägga rättsläget dels genom att uppnå en hög likformighet mellan de nationella lagstiftningarna inom EU 

och att samtidigt driva igenom de överenskommelser som är resultatet av 1996 års WIPO fördrag. 

 

I denna framställning analyserar och diskuterar författaren Per Edstam hur rättsläget synes komma att 

utvecklas till följd av direktivet, och hur väl denna utveckling stämmer överens med upphovsrättens syften.  
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

Upphovsrätten står inför kraftigt förändrade villkor till följd av den tekniska 

utveckling vilken möjliggjort enkel duplicering av många upphovsrättsligt 

skyddade verk. Fildelning via Internet ökar kraftigt och rättighetsinnehavare1 ser 

hur deras ensamrätter missbrukas. Dessa är problem som förutses bli allt mer 

påtagliga eftersom piratkopieringen och fildelning ökar i takt med att allt fler får 

snabba uppkopplingar mot Internet. Lagstiftningen har inte hängt med i denna 

utveckling utan har snarare reagerat i efterhand på de situationer som uppstått. 

Samtidigt har allmänheten hunnit vänja sig vid en tillgång till musik, film och 

bilder via Internet. Myndigheter och andra intressenter har inte tydligt markerat det 

orättfärdiga eller lagvidriga i detta beteende. Konsekvenser av detta är att 

allmänhetens subjektiva rättsuppfattning skiljer sig kraftigt från den objektiva 

rätten. Rättighetsinnehavare ser således sina immateriella rättigheter urvattnas 

samtidigt som myndigheter står utan effektiva eller realistiska motmedel. Från 

branschens sida kan agerandet förklaras med rädsla för den bad-will vilken skulle 

bli följden av att jaga enskilda piratkopierare. Förklaringarna till myndigheternas 

icke-agerande är troligtvis flera, men viktigast, vid sidan av det faktum att 

rättsläget inte är helt klart, kan vara svårigheten att övervaka och upptäcka de 

illegala förfarandena. Man har, från branschens och myndighetens sida, försatt sig 

i en relativt svår situation.  

 

I detta skede kommer nu ytterliggare ett EG-direktiv på upphovsrättens område.2 

Syftet med direktivet är att klarlägga rättsläget dels genom att uppnå en hög 

                                                

1 Begreppet rättighetsinnehavare i denna uppsats syftar på innehavare av upphovsrätt eller 

närstående rätt om inget annat framgår tydligt. 
2 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2001/29/EG, i fortsättningen (med något undantag) kallat 

Infosocdirektivet vilket är kort för ”the Information Society Directive”   
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likformighet mellan de nationella lagstiftningarna inom EU och att samtidigt driva 

igenom de överenskommelser som är resultatet av 1996 års WIPO fördrag.3  

1.2. Problemformulering 

Är Infosocdirektivet svaret på det regleringsbehov som uppstått på grund av den 

tekniska utvecklingen? 

1.3. Syfte  

Syftet med uppsatsen är att visa på de stora problem vilka möter upphovsmän och 

innehavare av närstående rättigheter med anledning av den snabba utvecklingen av 

nya distributionskanaler. Det skall framgå att den förändring som sker på det 

immaterialrättsliga området medför allvarliga kompatibilitetsproblem med tidigare 

normer. Kompatibilitetsproblemen innebär att upphovsrätten och de närstående 

rättigheterna inte alltid kan appliceras direkt på de nya förhållanden som uppstått, 

eller i alla fall inte med bibehållen konstruktion av ensamrätter. Läsaren skall få en 

nyanserad bild av problematiken för att sedan lättare kunna göra en välavvägd 

bedömning av vilken roll de aktuella ensamrätterna bör ha i en nätverksmiljö. 

Läsaren skall även kunna skaffa sig en bild av problematiken så att denne kan 

förstå både behovet av nytänkande och förslagen på detta i det avslutande kapitlet. 

1.4. Metod 

För denna framställning är det viktigt att förstå den snabba utveckling som sker på 

Internet. Jag har därför förlitat mig till en relativt stor del på artiklar och 

debattinlägg vilka ofta speglar tendenser väl även om särskild hänsyn måste tas vid 

bedömningen av dessas tillförlitlighet. De traditionella rättskällorna har varit mest 

betydelsefulla som jämförelsenorm i förhållande till det rättsläge som utvecklas. 

Vid värdering av argument har jag använt mig av en referensram präglad av 

samhällsnytta. 

                                                

3 World Intellectual Property Organisation Copyright Treaty, eller WIPO Copyright Treaty 
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1.5. Avgränsningar 

Jag presterar ingen heltäckande genomgång av vare sig svensk rätt eller direktivet 

då detta inte är nödvändigt för att presentera en bild av de allvarligaste 

svårigheterna vilka förestår rättighetsinnehavare. De konkurrensrättsliga aspekter 

som tangeras faller utanför fokus för denna framställning. Likaså den köprättsliga 

problematik vilken aktualiseras av diskussionen om det minskade värde ett 

förvärvat verk riskerar att få i nätverksmiljöer. Dessa två problem är intressanta i 

sammanhanget men utgör så pass komplicerade problem att de förtjänar en egen 

utredning. Av utrymmesskäl har jag därför valt att inte utveckla dessa 

diskussioner.  

1.6. Målgrupp 

Framställningen skall kunna läsas med behållning av juridiskt skolade men också 

av andra yrkesmän med specialintresse inom områdena immaterialrätt och 

nätverksöverföringar. Definiering av centrala immaterialrättsliga begrepp såsom 

verkshöjd eller närstående rättighet överlåter jag åt doktrinen, utom i de fall jag 

avser en särskild betydelse.  

1.7. Disposition 

Kapitel 2 

Uppsatsen börjar med en grundläggande genomgång av svensk 

upphovsrättslagstiftning med fokus på de delar som har större 

betydelse för den förevarande utvecklingen. Lagstiftningen är lik den 

i övriga länder vilka tillträtt Bern-konventionen och ger därför en 

allmännyttig bakgrund vid läsningen och tolkningen av 

Infosocdirektivet. 

 

Kapitel 3 

I det följande kapitlet presenterar jag direktivets huvuddrag uppdelat 

i huvudsak efter direktivets artiklar. Jag försöker dra paralleller till 
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svensk eller utländsk lagstiftning när det tjänar uppsatsens syfte. 

Varje avsnitt innehåller analyserande reflektioner med avseende på 

tolkningssvårigheter eller praktiska problem rörande en kommande 

implementering. När svårigheter framgår försöker jag ställa dessa i 

ett samhällsnyttoperspektiv. 

Kapitel 4 

Detta kapitel är en sammanställning av de slutsatser som presenterats 

löpande i framställningen och en slutsats baserad på en analys av de 

svårigheter jag uppmärksammat. 
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2. Grundprinciper i den Svenska upphovsrättsliga 

lagstiftningen  

2.1. Portalstadgandet 

Upphovsrätten innefattar egentligen alla förfoganden av ekonomisk betydelse. 

1kap. 2 § URL stadgar att, med undantag för inskränkningar, upphovsmannen har 

uteslutande rätt att tillgängliggöra verket för allmänheten. De förfoganderättigheter 

som innefattas i stadgandet ”rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten” är:4 

• Mångfaldiganderätt 

• Framföranderätt och 

• Spridningsrätt. 

Högsta Domstolen fastslog i det så kallade mp35-målet att den uppräkning av 

rättigheter som återfinns i 1kap. 2 §, 3st är uttömmande. 6  En annan bedömning 

hade lämnat paragrafen mer flexibel, vilket hade varit arbetsbesparande vid det nu 

förestående implementeringsarbetet. 

Det ligger inte inom ramen för denna uppsats att exakt definiera dessa rättigheter. 

Jag anser det likväl nödvändigt att beskriva dem då jag avser att i ett senare skede 

använda mig av presentationen som en referensram i förhållande till utvecklingen 

                                                

4 Bernitz, Ulf, Immaterialrätt, sjätte uppl. 1998, s.51 
5 MP3, kort för MPEG-1 layer 3, är ljudlagret i en MPEG-1 video. Originalljudbilden är selektivt 

komprimerat till en ljudfil som då sägs vara i mp3-format. Kompressionen är effektiv dels på grund 

av selektiviteten som kan justeras med hjälp av mycket vanligt förekommande programvara. 

Kompressionsgraden mäts i bits per sekund och en bitrate på 128 (kbits) anses vara nära cd-

kvalitet. Med denna kompressionsgrad får musikfilen en storlek som motsvarar en tiondel av 

originalljudfilen. 
6 NJA 2000 s.292 En ung man stod åtalad efter att ha länkat till musik på från sin hemsida. HD 

konstaterade att det med hänsyn till bland annat legalitetsprincipen inom straffrätten inte kunde 

anses vara fråga om vare sig spridning eller exemplarframställning, varför HD bedömde agerandet 

som framförande. 5kap. 47 § undantar framförande från fonogramframställares ensamrätt till 

tillgängliggörande, men berättigar denne till rimlig ersättning för användandet. Mer om detta under 

stycket 3.1.2 on länkning. 
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av lagstiftningen. Således följer en relativt kort genomgång av uppräknade 

rättigheter med fokus på digitala medier.  

2.2. Mångfaldiganderätten 

Mångfaldiganderätten innefattar all exemplarframställning. Varje fixering av ett 

verk är ett exemplar därav. Även den första framställningen omfattas av denna rätt. 

Således krävs tillstånd från upphovsmannen/männen för att exempelvis göra en 

videoupptagning av ett framförande som i sig har verkshöjd.7 

Inte hela verket behöver vara föremål för exemplarframställningen för att det skall 

vara fråga om en sådan. Det räcker med att den del som framställs, i sig uppnår 

verkshöjd.8 Intressant i detta sammanhang är att den tekniska utvecklingen har 

gjort nya gränsdagningar nödvändiga. Bestämmelsen är i sig teknikneutral, det vill 

säga att det inte spelar någon roll på vilket medium exemplaret är fixerat, så länge 

exemplaret når en viss grad av självständighet. I nätverksöverföringar lagras 

tillfälliga kopior av vad som överförs i serverns cache-minne eller RAM.9 Dessa 

                                                

7 Bernitz, a.a. s.51 
8 Detta är naturligt och det vore underligt om det motsatta skulle gälla, alltså att bara fullständiga 

exemplar av ett verk kan sägas vara exemplarframställning. Detta skulle göra kringgåenden av 

bestämmelsen mycket enkel. Vidare så bedöms ett verks verkshöjd självständigt och varje 

exemplar får därför underkastas denna bedömning. Således kommer ett tillräckligt omfattande 

exemplar av ett skyddat verk att i sin tur njuta upphovsrättsligt skydd om förebilden har 

upphovsrättsligt skydd. Detta är i högsta grad applicerbart exemplarframställning av musikstycken 

och delar därav. 
9 Cache-minne är i dessa sammanhang allokerat på en servers hårddisk, och har en varaktighet som 

beror av serverns aktivitet. Denna patenterade diskanvändning lagrar ofta efterfrågat material på 

hårddisken som skrivs över först när nytt material efterfrågas och utrymmet är fullt. En kopia av ett 

verk, t.ex. ett fotografi på aftonbladets hemsida, lagras hos den server som du kopplar upp till för 

att nå Internet. När du efterfrågar hemsidan får du fotografiet från denna närliggande server istället 

för att få den från Aftonbladets egen server. Denna teknik används för att effektivisera överföringar 

över Internet. Fotografiet i cache-minnet försvinner först när det skrivs över, vilket sker då 

fotografiet är den äldsta informationen på servern och ny information efterfrågas, förutsatt att den 

nya informationen inte finns lagrad sedan tidigare. På detta sätt hålls en servers cache-minne alltid 

fullt. Resultatet kan bli att ofta efterfrågat material kan få en relativt lång varaktighet i serverns 
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hamnar någonstans mot den mer osjälvständiga halvan av självständighetsskalan. 

På den andra delen av skalan återfinns tydligt självständiga exemplar som CD-

skivor. Således innebär nedladdning av musik och fixering av densamma på CD-

skiva att nedladdaren framställer ett exemplar. Även nedladdning av musik till 

hårddisken utan fixering på skiva anses i förarbeten utgöra exemplar 

framställning.10 Detta verkar vara kopplat till exemplarets varaktighet. Fixeringen 

skall, för att utgöra ett exemplar, vara så pass självständig att den kan spridas i den 

aktuella formen. Det torde vara mindre vanligt förekommande att en hårddisk säljs 

endast för den lagrade musikens skull eftersom hårddisken i sig kan ha ett relativt 

stort ekonomiskt värde. För detta ändamål är CD-skivor ett bättre lämpat medium. 

Likväl sker det säkert ofta att datorer säljs utan att hårddisken först raderats. 

Bedömningen att lagring på hårddisk utgör exemplarframställning synes därför 

riktig. Samma proposition om rättsligt skydd för databaser nämner dock att 

flyktiga fixeringar inte skall ses som exemplar. Som exempel anges en projicering 

av en bild på en monitor. Själva bilden fixeras inte på monitorn och kan inte utgöra 

ett exemplar men en lagring sker samtidigt i RAM och eventuellt också i datorns 

cache-minne.   

 

Frågan om hur dessa kopior skall bedömas har varit föremål för en omfattande 

diskussion och behandlas även av Infosocdirektivet. I propositionen inför 

implementeringen av databasdirektivet menade man att dessa kopior inte utgjorde 

exemplar om de försvann efter en kortare tid eller då datorn stängdes av. 

 

”Om ett verk i digital form visserligen fixeras inne i en dator, t.ex. på dess 

hårddisk, men fixeringen är osjälvständig, t.ex. försvinner efter ett 

ögonblick”  

                                                                                                                                 

cache-minne. I RAM lagras mycket flyktigare kopior och RAM används inte av servar på samma 

sätt. Den viktigaste funktionen hos RAM är snarare i persondatorer. När du tittar på aftonbladets 

hemsida via din persondator ligger fotografiet alltid i RAM, men även eventuellt i din dators cache-

minne. 
10 Prop. 1996/97:111, Rättsligt skydd för databaser m.m. 
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Här verkar cache-minne åsyftas. 

 

” eller när datorn stängs av, framställs inte heller ett exemplar av verket.”11 

 

Här åsyftas tydligen RAM. Detta verkar inte vara en bedömning som stämmer 

överens med uppfattningen som ligger till grund för Infosocdirektivet, vilket vi 

snart skall se under punkten 3.4.1. Infosocdirektivet föreskriver nämligen ett 

undantag för just dessa tillfälliga kopior i vissa sammanhang, då man i artikel 2 

preciserar att även tillfälliga fixeringar av nyss nämnda slag utgör exemplar. 

Ståndpunkten som återfinns i direktivet må vara korrekt, men även den 

uppfattningen att tillfälliga fixeringar inte skulle utgöra exemplar har försvarats, 

senast i motiven inför implementeringen av databasdirektivet.12  

2.3. Spridningsrätt 

Spridningsrätten innefattar all distribution av exemplar av originalverket eller 

fysiska kopior av dessa. Vad som åsyftas är all form av överlåtelse, såväl 

uthyrning och försäljning som benefika fång. Denna spridningsrätt konsumeras då 

det fysiska exemplaret lagligen gjorts tillgängligt för allmänheten.13 För 

musikaliska verk sker det vanligtvis genom att rättighetsinnehavaren, oftast 

skivbolaget, producerar skivan och sätter den i omlopp på skivmarknaden. 

Konsumtionen innebär att rättighetsinnehavaren inte kan kontrollera den vidare 

överlåtelsen av det exemplar denne har spritt. Denna ensamrätt är knuten till 

fysiska exemplar och passar därför inte särskilt väl in på nätverksöverföringar. 

Nätverksöverföringar är per definition inte fysiska. I de vanligast förekommande 

fallen torde förlagan vara en CD-skiva varifrån musiken överförts till ett digitalt 

                                                

11 Prop. 1996/97:111, Rättsligt skydd för databaser m.m. 
12 Rosén, Jan, Upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. Kap 2 b. Rosén 

menar att den tolkning vilken företräds i Infosocdirektivet är korrekt. 
13 2kap. 19 § URL 
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medium.14 Denna information är vad som sedan överförs och förfarandet ligger 

långt från att kunna uppfattas som spridning av ett fysiskt exemplar.  Artikel 4 i 

Infosocdirektivet tar upp frågan om spridning, och behandlas därför endast kort. 

2.4. Framföranderätt 

Begreppet syftar bland annat på situationer när verk framförs direkt för närvarande 

personer. I svensk rättspraxis har begreppet även innefattat radio och tv-

överföringar, men även Internetöverföringar. Framföranderätten är för närvarande 

den konstruktion som passar bäst in på de nya förhållanden som 

nätverksöverföringar innebär. Frågan kvarstår dock huruvida den passar tillräckligt 

väl för att utesluta behovet av en modifiering med anledning av Infosocdirektivet. 

Jag återkommer till detta i kapitlet om Infosocdirektivets tredje artikel, vilken 

behandlar vad som kallas för överföringsrätten. 

 

                                                

14 Förfarandet kallas ripping. Till detta finns en uppsjö av mjukvara. Denna mjukvara har inte varit 

olaglig men kan komma att bli det efter implementeringen av direktivet. Mer om detta nedan.  
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3. The Information Society Directive15  

Direktivet är den Europeiska Unionens genomförande av vad som 

överenskommits i WIPO fördragen vilket är samlingsnamnet på WCT och WPPT 

fördragen från 1996.16 Jag kommer inte att ge någon fullständig presentation av 

WIPO fördragen utan istället införa jämförelser när de kan tjäna som vägledning 

vid bedömningen av direktivets artiklar. WIPO fördragen har redan 

implementerats i Australien17, Japan18 och USA.19 I USA har implementeringen 

skett genom det så kallade Digital Millennium Copyright Act.20. DMCA är en 

oerhört omfattande och detaljerad lagstiftning, i stark kontrast till Infosocdirektivet 

vilket av naturliga skäl inte är lika detaljerat då man är tvungen att lämna utrymme 

för nationella bedömningar avseende den smidigaste implementeringen av 

Infosocdirektivet för den enskilda staten.  

 

Syftet är med detta kapitel är dels att presentera direktivets viktigaste delar och 

diskutera hur dessa motiverats samt vilka effekter de kan tänkas få. Med 

”viktigaste delar” menar jag de delar som har betydelse för denna framställning, 

det vill säga att jag endast mycket kort behandlar artikel 4 vilken endast behandlar 

spridningsrätten av fysiska exemplar eller konsumtionen av den samma. I kapitlet 

relateras Infosocdirektivets stadganden till den svenska upphovsrättsfiguren. Även 

erfarenheter från tillämpningen av DMCA i USA diskuteras. 

                                                

15 Ofta kallas Direktiv 2001/29/EG för The Information Society Directive. 
16 Fördragen WCT; WIPO COPYRIGHT TREATY och WPPT; WIPO PERFORMANCES AND 

PHONOGRAMS TREATY är de enda modifieringarna till Bern konventionen från 1979.  
17 The Copyright Amendment (Digital Agenda) Act 2000, No. 110 
18 Ändringarna är infogade i den japanska konkurrens och upphovsrättslagstiftningar och trädde 

ikraft den 15 juni 1999. 
19 Benämningen: “WIPO fördragen” används då jag åsyftar både WCT och WPPT. 
20 I fortsättningen kallad DMCA. 
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3.1. Mångfaldiganderätten enligt Artikel 2  

Artikel 2 i Infosocdirektivet åsyftar direkt mångfaldigande. Medlemsstaterna 

åläggs att förbehålla all mångfaldiganderätt till upphovsrättsinnehavaren.  

 

”Medlemsstaterna skall föreskriva en ensamrätt att tillåta eller förbjuda 

direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent, mångfaldigande, oavsett 

metod eller form, helt eller delvis”21 

 

Den största nyheten för svenskt vidkommande är den utryckliga syftningen på de 

tillfälliga exemplar som framställs i servrars cache-minne och de exemplar som 

framställs i RAM när ett verk visas eller framförs med hjälp av en dator. Det har 

länge varit omdiskuterat huruvida en klassificering av tillfälliga kopior som 

exemplar vore korrekt. Det kan till exempel noteras att följande formulering fanns 

med i det första förslaget till WIPO Copyright Treaty men har strukits ur den 

version som till slut antogs:  

 

”The exclusive right accorded to authors of literary and artistic works in 

article 9 (1) of the Berne Convention of authorizing reproduction of their 

works, in any manner or form, includes direct or indirect reproduction of 

their works, whether permanent or temporary.” 22 

 

Här var alltså uppfattningen, eftersom den föreslagna lydelsen inte antogs, att man 

inte ville bestämma att indirekta kopior, det vill säga cache-kopior, eller tillfälliga 

kopior, det vill säga RAM-kopior, skulle anses som exemplar. Det kan spekuleras i 

om anledningen till att denna lydelse inte antogs var att man hade den 

uppfattningen att de omtalade kopiorna inte utgjorde exemplar eller att man var av 

den uppfattningen att den föreslagna lydelsen var för radikal. Troligtvis hade ovan 

nämnda lydelse inneburit allvarliga problem för Internetleverantörer i Europa. Jag 

                                                

21 Artikel 2 1.st Direktiv 2001/29/EG  
22 Vinje, Thomas, The New WIPO Treaties: a happy result in Geneva, s.230  
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vill dock inte dra särskilt långtgående slutsatser utifrån citatet eftersom jag inte har 

tillgång till några förhandlingsprotokoll. Det kan mycket väl ha varit så att regeln 

inte antogs eftersom man inte lyckats enas om ett undantag likt det som återfinns i 

Infosocdirektivets artikel 5.1 Ett rimligt antagande är dock att det aldrig varit helt 

klart hur problemet med tillfälliga kopior skulle lösas rent formellt.  

 

Artikel 2 i Infosocdirektivet har en lydelse som ligger mycket nära den föreslagna 

WCT lydelsen men istället görs ett för medlemsstaterna obligatoriskt undantag för 

tillfälliga kopior i direktivets artikel 5.1. Undantaget innebär att de tillfälliga 

kopior som är nödvändiga för ett fungerande Internet, inte skall omfattas av den 

ensamrätt som gäller all annan exemplarframställning. Ställningstagandet innebär 

att man i Rådet är av den uppfattningen att dessa tillfälliga kopior utgör exemplar. 

Artikel 5.1 är det enskilt viktigaste undantaget och behandlas ytterliggare under 

stycke 3.4.1.  

 

Det synes vara nödvändigt att modifiera den svenska lagstiftningen för att nå 

överensstämmelse med undantaget i direktivets artikel 5.1. Däremot är det inte 

nödvändigt att precisera 1kap. 2 § URL med avseende på tillfälliga kopior.  Det 

blir nämligen tydligt att dessa kopior skall betraktas som exemplar, åtminstone 

inom EES, vilket måste anses passa väl in under mångfaldiganderättens 

omfattning i svenska 1kap. 2 § URL, åtminstone såsom den tolkats av Rosén. 

Motsatt uppfattning, det vill säga den som presenterats i motiven till 

databasdirektivet får den följden att 1kap. 2 § URL måste preciseras avseende 

tillfälliga kopior eftersom dessa inte omfattas av den nuvarande lydelsen. En 

enklare lösning är att istället tolka den svenska regeln i enlighet med direktivet och 

på så sätt slippa omformuleringen av densamma. Direktivskonform tolkning blir 

ändå svår att undvika eftersom nationella regler bör tolkas i ljuset av befintliga 

EG-direktiv på området.23 

                                                

23 Case C-106/89, Marleasing (1990); Craig-De Burca, EC Law s 196 f 
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3.2. Infosocdirektivets artikel 3 

Denna artikel synes vid en första anblick innehålla den största enskilda 

anledningen till förändring eftersom ett för svenskt vidkommande nytt begrepp, 

överföringsrätt, införs. Artikel 3, första punkten stipulerar:  

 

”Medlemstaterna skall ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller 

förbjuda varje överföring till allmänhet av deras verk, på trådbunden eller 

trådlös väg, inbegripet att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett 

sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dessa verk från en plats och vid 

en tidpunkt som de själva väljer.”   

 

Den andra punkten i artikel 3 fastställer regler för de närstående rättigheterna.24 

Regeln har samma definition av tillgängliggöranderätten och behandlas nedan 

gemensamt med artikelns första punkt.  

3.2.1. Begreppen tillgängliggörande och överföring 

Det finns en skillnad mellan de två punkterna i artikel 3.  Skyddet för de 

närstående rättigheterna innefattar inte överföringar. Detta synes märkligt eftersom 

tillgängliggörandet borde vara ett steg som föregår en överföring. Vidare verkar 

begreppet tillgängliggörande vid en första anblick innefatta även överföring. En 

mer noggrann läsning och jämförelse med den engelska lydelsen ger dock att det 

är överföring som är det vidare begreppet och inbegriper tillgängliggörande. 

Lydelsen ger alltså fonogramframställare och andra med närstående rättigheter 

ensamrätt till tillgängliggörande av sina verk men lämnar dem utan ensamrätt till 

allt som innefattas av överföring och inte samtidigt är inbegripet i 

tillgängliggörande. Beaktandesats 24 i direktivets inledning meddelar att: 

 

                                                

24 Närstående rättigheter omfattar de rättigheter som inte är knutna direkt till konstnärliga eller 

litterära verk men har ett starkt samband med dem. Fonogramframställare skyddas av de närstående 

rättigheterna.  
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 ”Rätten som avses i artikel 3.2…bör anses omfatta alla åtgärder 

varigenom sådana alster görs tillgängliga för den del av allmänheten som 

inte är närvarande på den plats varifrån tillgängliggörandet sker och 

omfattar inte några andra åtgärder.” 

 

Beaktandesats 23 har en något annorlunda lydelse och kanske kan vägledning 

finnas till varför innehavare av närstående rättigheter inte tillerkänts 

överföranderätten.  

 

”Denna rätt bör omfatta all sådan sändning eller vidaresändning av ett verk 

till allmänheten på trådbunden eller trådlös väg, inklusive radio- och 

televisionssändningar” 

 

Det synes alltså finnas någon skillnad här. Begreppet överföring verkar syfta på 

sändning och vidaresändning av verk till en publik som inte finns på platsen. Lite 

svårt är det ändå att se exakt vilken skillnaden skulle vara men viss vägledning kan 

finnas i WCT respektive WPPT fördragen, det vill säga förlagorna till direktivets 

artiklar 3.1 och 3.2. Artiklar 10 och 14 i WPPT är identiska och reglerar 

utövande artisters respektive fonogramframställares rättigheter: 

 

“Right of Making Available of Fixed Performances  

Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making 

available to the public of their performances fixed in phonograms, by wire 

or wireless means, in such a way that members of the public may access 

them from a place and at a time individually chosen by them.” 
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Artikel 8 i WCT reglerar upphovsrätten och lyder som följer:  

 

“Right of Communication to the Public  

Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and (ii), 

11ter(1)(ii), 14(1)(ii) and 14bis(1) of the Berne Convention, authors of 

literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any 

communication to the public of their works, by wire or wireless means, 

including the making available to the public of their works in such a way 

that members of the public may access these works from a place and at a 

time individually chosen by them.” (Min redigering i fet stil.) 

 

I svensk språkdräkt kan man, som jag nämnt, tycka att ”tillgängliggörande” skulle 

vara det vidare begreppet, och således innefatta överföringen. Av WCT respektive 

WPPT förstår man att det omvända är fallet. Man får alltså förstå att den ensamrätt 

som följer av direktivets artikel 3.2 är snävare än den som upphovsmän åtnjuter. 

Kanske vill man inte ge mer än just den ensamrätt som är nödvändig för att 

exempelvis skivbolag skall kunna bedriva kommersiell verksamhet med hjälp av 

Internet. 

 

I Infosocdirektivets första punkt definieras en överföringsrätt vilken inte har 

någon direkt begreppsmotsvarighet i svensk rätt.  Regeln är teknikneutral bortsett 

från den uppenbara referensen till trådlös eller trådbunden överföring.  Vad som är 

huvudsakligen åsyftas med artikel 3 är uppenbarligen de överföringar som sker 

över Internet på initiativ av mottagaren. Nedladdning av filer från till exempel 

Napster omfattas av punkten 2, precis som en del andra överföringar vilka inte 

innebär liveframträdanden.  Publiken till framförandet skall, för att det skall vara 

fråga om en överföring eller tillgängliggörande omfattad av artikel 3, inte vara 

närvarande på den plats där framförandet eller visningen sker. Således omfattar 

heller inte artikeln uppspelning av inspelat eller direktsänt material i offentliga 
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miljöer. Istället omfattas, förutom Napster-liknande och peer-to-peer25 

överföringar, ”pay per view” överföringar via television, radio eller Internet.26 

Förutsättningen är dock interaktivitet, det vill säga någon form av beställning eller 

hämtning av verket samt att tjänsten är tillgänglig för allmänheten. Ovanstående 

förfarande synes redan kunna omfattas av formuleringen i URL trots att begreppet 

överföringsrätt inte har någon direkt motsvarighet i svensk praxis eller lagstiftning.  

Detta synsätt förutsätter dock att man utgår från att den uppräkning som göres i 

1kap. 2 § 3st URL inte är uttömmande. Som framgår ovan, under punkten 2 i 

denna framställning, har dock Högsta Domstolen slagit fast motsatsen, det vill 

säga att uppräkningen är uttömmande.27   

3.2.2. Länkning   

Det omtalade mp3-målet aktualiserade frågan om huruvida länkning från en 

hemsida utgjorde någon form av upphovsrättsligt intrång.  I det aktuella fallet 

ansåg HD att förfarandet att länka till upphovsrättsligt skyddat material på en 

annan plats på Internet inte kunde utgöra vare sig spridning eller 

exemplarframställning. Istället gjorde HD bedömningen att om någon rättighet 

                                                

25 Peer-to-peer eller p2p är engelska och betecknar kommunikation mellan jämställda parter, t.ex. 

direkt mellan två användare, utan att passera en server eller kommunikationscentral. Två plåtburkar 

på ett snöre eller en kortvågsradio är exempel på P2P, medan mobiltelefoni och e-post är exempel 

på motsatsen. Avsaknaden av en central server försvårar kontrollen av vilken data eller information 

som delas av användare eftersom ingen central server lagrar någon information. Häri ligger den 

avgörande skillnaden gentemot tekniken som användes i Napsterprogramvaran. I det fallet lagrade 

en central server information om vilken data klienterna, dvs. de enskilda användarna, 

tillgängliggjorde. Tekniken möjliggör snabbare sökning. När Napster tvingades lägga ner ökade 

istället p2p-teknikens popularitet. Överföringar i dessa nätverk är i praktiken omöjliga att 

kontrollera. Frågan är därför om rättighetsinnehavarna vunnit något på att tvinga Napster att lägga 

ner. 
26 Pay per view antyder betalning för tjänsten men detta är givetvis inte någon förutsättning för att 

regeln skall vara tillämplig. 
27 Även om HD antydde sig vara tvingad därtill av legalitetsprincipen, jfr under punkten 3.4 
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hade kränkts så var det framföranderätten. Eftersom olovligt framförande av det 

aktuella materialet inte är straffbart ogillades åtalet redan av det skälet. 

 

”Eftersom [den tilltalades] åtgärder är att bedöma som offentligt 

framförande eller medverkan därtill är sådant förfogande inte straffbart. 

Redan av detta skäl skall åtalet ogillas."  

 

Åtalspunkterna var spridning eller exemplarframställning och då ingen av dessa 

rättigheter ansågs ha kränkts ogillades åtalet.  Man ansåg inte heller, med 

hänvisning till legalitetsprincipen, att det var möjligt att konstruera någon ny form 

av tillgängliggörande. Bedömningen verkar vara korrekt. Det antyds ändå i 

domskälen att framföranderätten inte passade särskilt väl men man tvingades att 

välja denna, då just legalitetsprincipen hindrade en friare tolkning. Givet att det 

inte varit fråga om straffrättsligt ansvar, håller jag det för troligt att Högsta 

Domstolen istället skulle ha valt att tolka in förfarandet i ett 

tillgängliggörandebegrepp som inte sönderfaller i den uttömmande uppräkning 

som framgår ovan under punkten 2. Detta kommer givetvis aldrig att hända utan 

att det föregås av en lagändring, på grund av just nämnda legalitetsprincip.  

 

I just detta fall var länkningen en så kallad djuplänkning, vilket innebär att länken 

flyttar användaren förbi indexfilen på den nya webbplatsen och direkt till målet. I 

detta fall innebar länkarna ett användaren direkt fick tillgång till musikfilen för 

nedladdning. Användaren flyttades inte från webbsidan med länken även om det 

skyddade materialet aldrig fanns eller passerade den länkande webbplatsen.  

 

Det är tydligt att åtminstone innehavaren till servern med musiken måste ha 

åstadkommit ett sådant tillgängliggörande som åsyftas i direktivets artikel 3.2: a 

punkten, men om artikeln är tillämpbar på länkningen till den tillgängliggörandes 

webbsida framgår inte tydligt. Är länkning att tillgängliggöra materialet? Det har 

påståtts att det vore en omöjlighet att tolka artikeln på det sättet att all länkning till 

information skulle kunna innebära ett brott mot artikel 3 förutsatt att innehavaren 
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av servern med det otillåtna materialet bryter mot artikel 3.28 Argumenten synes 

vara att en sådan tolkning skulle få grava konsekvenser för hela Internet som till 

stor del bygger på länkning mellan sidor.  Detta må vara sant, men frågan 

uppkommer då var man skall dra gränsen för otillåten länkning. Det har sagts att 

just den djuplänkning som det var fråga om i mp3-målet inte skulle tillhöra den 

otillåtna länkningen. Anledningen till detta skulle vara att ett klickande på länken 

frammanade en dialogruta där användaren själv erbjuds välja om filen skall hämtas 

och vart den i så fall skall sparas. Utan denna dialogruta skulle länkningen alltså 

utgöra ett tillgängliggörande.29 Detta synsätt kan dock inte vara korrekt eftersom 

dialogrutan är beroende av klientmjukvaran,30 det vill säga i de flesta fall ett så 

kallat browserprogram.31 Dialogrutan har inget med den länkens beskaffenhet att 

göra. Även om en klar majoritet av Internetanvändare använder sig utav samma 

browserprogramvara och de flesta inte heller har anledning eller kunnande att 

inaktivera dialogrutan så kan det inte vara rätt att göra länkandets olaglighet något 

som beror av faktorer utanför den länkandes kontroll. I förlängningen skulle alltså, 

med detta synsätt, användaren välja när den länkande webbsidesinnehavaren skall 

göra sig skyldig till otillåten överföring.   I samma kommentar till mp3-målet 

skriver Jur. kand. Westman att det skulle få allvarliga konsekvenser att betrakta all 

länkning till webbadresser med material som tillgängliggörs olovligen som 

överföring.  Ett sådant synsätt, som Westman tar avstånd ifrån, skulle tvinga alla 

länkande webbsidesinnahavare att göra bedömningen om materialet som länkas till 

tillgängliggörs olovligen. Detta lägger ett relativt stort ansvar på 

webbsideskonstruktörer vilka allt oftare är privatpersoner.  

 

                                                

28 Westman, Daniel Lov & Data Nr 60 s.6-7 
29 Westman, a.a s.7  
30 klientmjukvara är oftast ett mindre självständigt program vilket har till syfte att koppla upp sig 

mot till exempel serverprogramvara.   
31 De vanligast förekommande är Internet Explorer eller Netscape Navigator 
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Istället torde man kunna göra skillnad mellan djuplänkning och ordinär 

länkning.32 Jag anser att man bör kunna hålla den länkande ansvarig för 

åtminstone sådan länkning som aktiverar en filhämtning av avsedd fil, såsom var 

fallet i mp3-målet. Annan djuplänkning till en underadress på en webbplats kan 

inte den länkande ha lika stort ansvar för. Detta följer av att innehållet på en sådan 

sida kan ändras utan att länken slutar att fungera. Det länkande har därför mycket 

mindre kontroll över vilken information som finns bakom länken. När det gäller 

djuplänkning direkt till en fil, till exempel en mp3-fil har denna aktivt valts och 

länken kommer att fortsätta att fungera till dess att innehavaren av webbplatsen 

med mp3-filen tar bort densamma.33 Även länkning till en webbadress där mp3-

filerna finns tillgängliga kan tyckas vara tillräckligt för att länkningen skulle kunna 

utgöra tillgängliggörande eller medhjälp därtill, men jag är överens med Jur. kand. 

Westman vad gäller denna länkning. Ett sådant synsätt skulle skapa en alltför stor 

osäkerhet för webbsideskonstruktörer och därmed hämma utvecklingen av 

Internet. Gränsen för vad som skall anses tillgängliggörande eller medhjälp därtill 

enligt artikel 3 bör gå vid direkt djuplänkning till en fil som omfattas av skyddet.  

3.3. Konsumtion av rättigheterna enligt artikel 3 

Direktivet har tillkommit dels för att harmonisera lagstiftningen inom Europa, men 

även för att säkerställa och förtydliga rättighetsinnehavares ställning på den 

kraftigt förändrade marknaden. Fildelning via Internet växer oerhört snabbt och 

rättighetsinnehavarna behöver få ett fotfäste i detta nya marknadssegment, som 

visar tecken på att kunna bli oerhört betydelsefullt på bekostnad av traditionella 

marknaderna. Särskilt sannolikt är detta för de rättigheter som är kopplade till 

musikindustrin eftersom musiköverföring via Internet är minst teknikkrävande. Vi 

                                                

32 Ordinär länkning till skillnad från djuplänkning är oftast hänvisad till en fil med namnet 

index.htm, den fil som är startsida på en webbplats.  
33 Det kan i och för sig tänkas att innehavaren av servern med mp3-filen byter den mot en annan fil 

med exakt samma namn, men detta är inte av betydelse här. Detta är i så fall någon form av 

uppsåtligt beteende från innehavarens sida i syfte att falskeligen iscensätta länkarens intrång i 

ensamrätten till tillgängliggörande.  
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har inte sett några större etableringsförsök från exempelvis de stora skivbolagen. 

En anledning till detta torde vara att det är svårt att konkurrera med 

privatpersoners fildelning eftersom denna i praktiken är gratis. 

Rättighetsinnehavare torde också vara försiktiga med att lansera sina verk eller 

produkter digitalt via Internet eftersom detta riskerar att snabbt skapa en tillgång 

till digitala kopior. Direktivets artikel 3.3 stadgar att tillgängliggöranderätten inte 

skall konsumeras vid överföring enligt artiklar 3.1 och 3.2, vilket gör att 

rättighetsinnehavarna kan etablera sig på Internet med minsta möjliga risk för att 

samtidigt underminera möjligheterna till förtjänster på de traditionella 

marknaderna. Spridningsrätten konsumeras alltså inte av en nätverksöverföring, då 

detta skulle ha skadat marknaden för fysiska exemplar av fonogram. När denna 

regel implementeras blir det således otillåtet att köpa icke-fysiska exemplar av 

musikalbum över Internet, fixera dem på en cd-skiva och sälja dem vidare. 

Fixeringen, som innebär att exemplar framställs faller troligtvis under undantaget i 

artikel 5.2 b  då ersättningskravet tillgodoses via kassettavgiften cd-skivan är 

belagd med.34 Konsumenten har således köpt musik men har inte rätt att sälja den 

vidare på något sätt. Denna beskurna äganderätt, vilken i mycket liknar en 

nyttjanderätt,  måste vara mindre värd än den som följer med införskaffandet av ett 

fysiskt exemplar, vilket med största sannolikhet måste avspegla sig i priset till 

vilket överföringen erbjuds.35 Ytterliggare en faktor i denna ekvation är det faktum 

att nedladdning till en hårddisk resulterar i något som inte helt enkelt kan sägas 

vara en permanent kopia. Hårddiskar är hårdvara med en viss livslängd beroende 

av hårddiskens kvalitet och användarens nyttjandemönster. Dessutom påverkas 

beständigheten av lagrad data på en hårddisk av ett flertal faktorer vilka inte har 

något med den lagrade musikfilen att göra. Exempel på dessa faktorer är virus, 

operativsystem, underhåll och kvalitet. En fixering på en hårddisk är därför inte 

                                                

342kap. 26k § URL 
35

 Det kan påpekas att konsumtionen I URL 19 § endast gäller spridningsrätten efter det att ett visst 

fysiskt exemplar har satts i omlopp av rättighetsinnehavaren. Rättsläget i Sverige är därför 

opåverkat i detta avseende.  
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tillnärmelsevis så beständig som en den pressade cd-skiva musikfonogram är 

fixerade på då de införskaffas i handeln. Fixering på inspelningsbar cd-skiva gör 

att problemet undviks men inte heller är fixering på en sådan cd-skiva lika 

beständig som den pressade cd-skivan. Materialet en inspelningsbar cd-skiva är 

tillverkat av påverkar hållbarheten, precis som kvaliteten på den utrustning som 

använts vid fixeringsprocessen. Samlade torde dessa faktorer, särskilt den 

beskurna äganderätten, innebära att värdet och därmed också priset på icke-fysiska 

verk tillgängliggjorda via Internet blir avsevärt lägre än det för fysiska exemplar. 

Inte helt säkert är det heller, att allmänhetens uppfattning om huruvida 

spridningsrätten är konsumerad efter ett inhandlande via Internet, kommer att 

stämma överens med kommande objektiva rätt. Det kan onekligen konstateras att 

denna måhända nödvändiga reglering stärker rättighetsinnehavares position på 

bekostnad av konsumenterna. Syftet är, som nämnts, att förbättra klimatet för 

rättighetsinnehavarna på den digitala marknaden. Jag är dock tveksam till om det 

är möjligt påverka klimatet särskilt effektivt med hjälp av reglering. Fildelning är 

något som sker oberoende av befintliga regler och utan direkt kostnad vilket gör 

fildelning en svår konkurrent. En ökad etablering av lagliga alternativ kommer 

därför att vara svår att åstadkomma om inte dessa alternativ kan erbjuda något 

mervärde i förhållande till denna konkurrent. Här finns dock otaliga möjligheter 

vilka jag kommer att diskutera längre fram. Här vill jag bara konstatera att den 

förskjutning av balansen mellan rättigheter vilken blir resultatet av direktivet, ter 

sig vara ett högt pris att för ett direktiv med liten möjlighet att få någon effekt, 

varför regleringen ter sig onödig. Mer tilltalande är en självsanerande marknad, 

givet konkurrenskraftiga alternativ till fildelning från rättighetsinnehavare. 

3.4. Implementeringen av artikel 3 

Slutsatsen avseende implementeringsproblematiken med anledning av direktivets 

artikel 3 blir således att en överföringsrätt eller tillgängliggöranderätt måste införas 

i svensk rätt om inte lagstiftaren i stället väljer att förtydliga 1kap. 2 § URL så att 

det framgår att uppräkningen endast är exemplifierande. Detta är således den minst 

omfattande åtgärd som står lagstiftaren till buds. Ett eventuellt förtydligande vad 
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gäller länkningsproblematiken har säkert också sina fördelar, men frågan skulle 

också kunna avgöras i praxis.  

3.5. Artikel 4 Spridningsrätten enligt Infosocdirektivet 

Spridningsrätten i svensk rätt är knuten till fysiska exemplar och detsamma är 

fallet med artikel 4 i Infosocdirektivet.  Denna del av direktivet är därför av 

mindre betydelse för denna framställning. Direktivet gör dock den distinktionen att 

upphovsmannens ensamrätt inte konsumeras på den gemensamma marknaden 

förrän det att verket sålts på denna marknad. Denna regionala konsumtion stämmer 

överens med det tidigare direktivet på de närstående rättigheternas område vilket 

föreskriver samma princip men för hela EES området.36  

 

Den svenska lagstiftningen föreskriver globalkonsumtion, varför en omskrivning 

av 2kap. 19 § blir nödvändig. Anledningen till direktivets samordning av reglerna 

för konsumtion av immateriella och närstående rättigheter torde vara att dessa ofta 

kan vara fixerade på samma media. 

3.6. Artikel 5, Inskränkningar i ensamrättigheterna 

Denna artikel rymmer flera och detaljerade inskränkningar som alla, med ett 

undantag, är frivilliga för medlemstaterna att implementera. Listan innehåller 

många bestämmelser hämtade från nationella lagstiftningar och är uttömmande 

med avseende på inskränkningar som tillåts i medlemsstaterna. Syftet med 

inskränkningskatalogen är att skapa en hög grad av samstämmighet 

medlemsstaterna emellan.37  

3.6.1. Undantaget för tillfälliga kopior 

Den enda obligatoriska inskränkningen återfinns i direktivets artikel 5.1. Här 

undantas från ensamrätten till mångfaldigande de flyktiga cache-kopior som är 

                                                

36 Direktiv 92/100/EEG 
37 Beaktandesats 31 
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nödvändiga för ett väl fungerande Internet samt det mångfaldigande som sker i 

RAM.38 Dessa kopior utgör endast en del av en teknisk process som är nödvändig 

för laglig användning eller överföring i nätverk. Vidare undantas från samma 

ensamrätt, mångfaldigande som resulterar i kopior utan självständig ekonomisk 

betydelse.  

 

Som framgår av beaktandesats 33, omfattas alla former av cache-användning39. I 

denna beaktandesats adderas villkoren att cache-systemet har till syfte att göra 

överföringssystemet mer effektivt. Vidare krävs att mellanhänderna (servrar och 

routrar) inte ändrar informationen eller ”ingriper i den lagliga användningen av 

den teknik som är allmänt vedertagen och som används inom branschen för att få 

fram data om hur informationen används”. Det finns således en intressekonflikt i 

denna inskränkning eftersom det krävs åtskillnad mellan tillhandahållare av teknik 

och dem som med tillgång till samma teknik har ett kommersiellt intresse av 

informationsinnehållet som passerar servern eller routern.  

3.6.2. Övriga inskränkningar40 

Undantagskatalogen i Infosocdirektivets artikel 5.2 är uttömmande. Bland de 

viktigare undantagsmöjligheterna är de som tillåter ett visst mått av användande. 

Artikel 5.2b omfattar kopiering från alla medier för privat bruk, ett undantag som 

redan finns i svenska URL,41 men påbjuder att undantaget måste innehålla en 

bestämmelse som ger rättighetsinnehavare rimlig kompensation. Hänsyn skall tas 

till huruvida verket var skyddat av sådana tekniska skyddsåtgärder som åsyftas i 

direktivets artikel 6. Fri disponering över ett införskaffat verk inom vad som 

tidigare var en privat frizon tillåts alltså inte längre. Denna regel, i samband med 

avsaknaden av möjligheter att kringgå tekniska skyddsåtgärder tillföljd av artikel 

                                                

38 Jfr. ovan under 2.2 
39 DS 2001:13 s.27 
40 I denna framställning finns inte anledning att at upp alla de inskränkningar som presenteras i 

direktivets inskränkningskatalog. Istället hänvisar jag den intresserade till det bifogade direktivet. 
41 2kap. 12 § URL 
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6, får allvarliga konsekvenser för en privatpersons möjligheter att tillgodogöra sig 

ett skyddat verk trots att denne betalat artisten för verket. Till exempel en CD-

skiva får därför ett betydligt lägre värde för konsumenten. Dessa regler är högst 

kontroversiella och reaktionerna från sympatisörer till fair use doktrinen har inte 

låtit vänta på sig. 42 

 

Undantagskatalogen omfattar även undantag för kopiering utan ekonomisk vinning 

utförd av bibliotek, utbildningsanstalter och museer.43 I komplettering till artikeln 

förklarar beaktandesats nr 40 att undantaget inte bör omfatta on-line leveranser av 

skyddade verk. Detta är dock inte intaget i artikeln varför det synes som denna 

artikel skulle kunna utgöra ett ganska omfattande hål i ensamrättigheterna. Inte 

heller är det, enligt artikeln 5.2 c, nödvändigt att ersätta rättighetsinnehavarna för 

det nyttjande som sker. 

3.7. Trestegstestet 

I Bernkonventionens artikel 9.2 liksom i direktivets artikel 5.5 anges tre 

förutsättningar, som skall vara uppfyllda för att en inskränkning i ensamrätten 

skall vara tillåten, det s.k. trestegstestet. Inskränkningar får endast ske  

1. i vissa särskilda fall under förutsättning att de inte  

2. oskäligt inkräktar på rättighetshavarens legitima intressen eller  

3. gör intrång i det normala utnyttjandet av verket. 

Det är lagstiftaren som skall pröva den tänkta formuleringen av inskränkningen ur 

undantagskatalogen innan den kan implementeras i lagstiftningen.  

 

3.8. Fair use 

Denna doktrin har en lång historia och har länge varit en vågmästare i balansen 

mellan vissa immateriella rättigheter och informationsfrihet. Fair use går ut på att 

ett visst kopierande av skyddade alster alltid är tillåtet. Som exempel kan nämnas 
                                                

42 Mer om fair use doktrinen under stycket 3.8. 
43 Artikel 5.2 c Infosocdirektivet 
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att rätten att citera grundas på teorin om fair use men den är inte knuten till 

praktiska exempel utan till en bakomliggande ideologi. Det finns därför inga 

uttryckliga, fördefinierade, juridiska specifikationer för hur omfattande kopiering 

som tillåts, men vissa riktlinjer finns. Fair use doktrinen har ett starkt fäste och en 

lång tradition främst i USA. Argumenteringen och motiveringarna till varför ett 

nyttjande inom ramen för fair use skall tillåtas är dock lika tunga i Europa och 

resten av världen. För att ett kopierande skall utgöra ett kopierande inom ramarna 

för fair use är fyra faktorer av betydelse.44 

 

� Kopieringen skall inte vara i vinstsyfte eller ha karaktären av ett 

systematiskt användande. Om kopian används för utbildning i av en 

organisation utan vinstsyfte, delas ut utan ersättning och kopian är 

framställd av läraren, föreläsaren eller en enskild student bör kopieringen 

anses ligga inom ramen för fair use. Fler faktorer som talar för att det är 

fråga om fair use kopiering är om kopieringen skett spontant, för tillfälligt 

användande till skillnad från en del av kursplanen.  

� Föremålet för kopieringen är avgörande. Till exempel skulle kopiering av 

en tidningsartikel bedömas annorlunda än studentlitteratur. Vad gäller 

multimediaverk45 görs skillnad mellan de olika typerna av verk som 

antingen ingår i det multimediala verket eller typen av multimediaverk. Ett 

digitalt lagrat fotografi bedöms annorlunda än ett MPEG46 video segment 

från en hollywoodproduktion. Verkshöjden är avgörande och sannolikheten 

att kopieringen bedöms som ett intrång ökar med verkshöjden. 

� Hänsyn tas till det potentiella marknadsvärdet av det som kopieras och 

vilken effekt användandet har på marknaden. I princip skall en kopiering 

som skapar något som istället hade kunnat köpas anses utgöra ett intrång. 

Det är dock inte ett krav att kopieringen skall påverka marknaden för att 

det skall vara fråga om ett intrång i upphovsrätten. 

                                                

44 http://www.umuc.edu/library/copy.html#whatis 29.5.2002 
45 Kombinationer av bild och ljud.  
46 Ett filformat för film från Moving Pictures Expert Group, jämför med not 4  
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� Omfattningen av kopieringen. Om kopieringen inte utgör en betydande del 

av förlagan och alla de andra kriterierna är uppfyllda bär kopieringen anses 

utgöra fair use. 

 

Det har uttrycks starka farhågor för att DMCA kommer att resultera i en 

inskränkning av den kopiering som av hävd ansetts utgöra fair use. Detta är inte 

minst sant då det gäller verk för vilka ersättning redan erlagts. Som återkommande 

exempel i denna uppsats har jag använt mig av musikkopiering. Även i detta fall 

passar musikkopiering väl. Det har ansetts utgöra fair use att kopiera en inhandlad 

cd-skiva innehållande upphovsrättsligt skyddad musik. Motiveringen, förutom att 

kopieringen klarar en bedömning mot de fyra faktorerna ovan, är att en 

privatperson har rätt att på valfritt sätt tillgodogöra sig den musik han betalat för. 

Som det ser ut nu är det troligt att det är DMCA omöjliggör för honom att lyssna 

till sin musik på en bärbar mp3-spelare. För att göra detta behöver han nämligen 

utrustning för att kringgå nya kopieringsskyddsstandarder så som SDMI, en 

skyddsalgoritm avsedd för cd-skivor musikbranschen haft för avsikt att 

implementera.47 Nämnda utrustning löper dock stor risk att vara förbjuden enligt 

artikel 1201 i DMCA och den framtida implementeringen av artikel 6 i 

Infosocdirektivet.48 Både DMCA och artikel 6 förbjuder nämligen tillverkning och 

försäljning av produkter som kan användas för att kringgå antingen 

kopieringsskydd eller åtkomst skydd. DMCA förbjuder inte själva kringgåendet 

förutsatt att det sker under en giltig fair use förevändning, vilket kan utläsas ur 

DMCA artikel 1201 c). Där stadgas att DMCA inte skall inkräkta på andra 

kodifierade rättigheter. Den viktigaste bestämmelsen som således inte inskränks är 

fair use paragrafen.49 Motsvarande undantag ser vi inte i direktivet vilket går ett 

steg längre och kräver att medlemsstaterna skall erbjuda rättighetsinnehavare 

skydd mot kringgåendet av effektiva tekniska åtgärder i de fall personen som utför 

                                                

47 SDMI, kort för Secure Digital Music Interface, mer om SDMI under punkten 3.9 
48 Mer om de tekniska skyddsåtgärderna under punkten 3.10 
49 17 U.S.C. § 107  
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kringgåendet är medveten om att denne faktiskt kringgår skyddet.50 Artikel 1201 

c) är troligtvis ett resultat av den lobbyverksamhet51 som utövats av förespråkare 

för fair use doktrinen men den praktiska betydelsen av artikeln blir säkerligen 

mycket liten eftersom privatpersoner inte kan kringgå kopieringsskydd eller 

åtkomstskydd utan förbjuden och därmed otillgänglig utrustning. Fair use 

användandet ser alltså ut att bli förbehållet de med tillräckligt tekniskt kunnande 

för att på egen hand kringgå de tekniska skydd som ställs upp. Denna grupp 

konsumenter torde vara försumbar till sin storlek, varför fair use undantaget i 

DMCA blir illusoriskt. 

Om CD-skivan inte är skyddad och kringgåendet inte blir nödvändigt skall ändå 

rimlig ersättning för kopieringen erläggas.52 Vid bedömningen av denna 

ersättnings storlek eller plikten att betala denna torde det dock vara avgörande om 

ersättning för verket, eller som i exemplet CD-skivan, en gång redan erhållits av 

rättighetsinnehavaren.  

 

3.9. Rimlig ersättning 

Infosocdirektivet föreskriver att användare skall kunna tillgängliggöra sig verk för 

personligt bruk förutsatt. Att rättighetsinnehavare tillförsäkras en rimlig ersättning. 

Avtalslicenser eller avgifter har synbarligen varit det enda sättet att åstadkomma 

ett fungerande system eftersom det varit omöjligt att säkerställa eller kontrollera 

ersättning från privatpersoner på annat sätt.53 Utvecklingen på IT-området gör 

dock att detta kan komma att förändras. Flera lösningar kan tänkas men de flesta 

på bekostnad av privatpersoners integritet. Om skyddade verk förses med dold 

identitetsmärkning och programvaran som, för att använda musik som exempel, 

                                                

50 Ett undantag finns i Infosocdirektivets artikel 5.2 b men det är ett undantag som tillåter kopiering 

för enskilt bruk förutsatt att rättighetsinnehavaren skäligen kompenseras. Det ät alltså inte frågan 

om ett rent fair use undantag. 
51 Boucher, Rick. Time to rewrite the DMCA, sid. 1.  2002 01 29, www.cnet.com 
52 Artikel 5.2 b Infosocdirektivet 
53 Prop. 1997/98:156, Kassettersättning 
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kopierar musikfilen kan läsa identitetsmärkningen finns tillräcklig 

kontrollmöjlighet. Kopieringsprogramvaran skulle kunna använda sig av en 

Internetuppkoppling för att registrera kopieringen och spara information från en 

unik identitetsmärkning som skulle kunna infogas i den kopierade filen av 

programvaran. Den registrerade informationen skulle senare också kunna 

användas för att kontrollera spridningen av just den kopian om programvaran 

återigen använder sig av en Internetuppkoppling när den skapade kopian spelas. 

Det hela bygger på att kopian bara kan spelas av programvara som kontrollerar 

och registrerar användandet samt att programvaran är registrerad på en användare. 

Det är dock inte troligt att privatpersoner skulle använda sig av en sådan spelare 

utan något ytterliggare incitament än de som kan observeras i dagsläget. Eventuellt 

finns här en möjlighet för den online försäljning som sker idag, men som inte 

hunnit bli särskilt omfattande. Mer om detta under kapitel 4. 

Ovan nämnda lösning är kanske inte särskilt attraktiv ur integritetssynpunkt, och 

inte heller skulle ett dylikt system vara särskilt tillförlitligt eftersom det troligtvis 

snart skulle kringgås. Trots detta ser vi att Microsoft inkluderar en liknande 

funktion i den mediaspelare som medföljer den senaste versionen av deras 

operativsystem, Windows XP. Mediaspelaren registrerar information hos 

Microsoft om vad som spelas i spelaren.54 Något förvånansvärt är att Microsoft 

inte informerat om funktionen, vilken istället upptäcktes av konsumenter. 

Mediaspelaren kan även användas till att rippa musik men bara till ett filformat 

speciellt utvecklat av dem själva. Det är inte känt om någon speciell information 

läggs till den rippade filen. En sådan funktion, skulle den finnas, synes ytterst 

användbar vid en kartläggning av hur rippade filer sprider sig över Internet. 

Särskilt om registrerade kopior av operativsystemet används eftersom 

personuppgifter då finns lätt tillgängliga. Skulle inte detta vara fallet kan det dock 

konstateras att allt fler skaffar bredbandsuppkoppling55 och att en sådan ofta 

innebär fast IP-nummer. IP-nummer är den unika adress varje dator tilldelas för att 

                                                

54 http://firingsquad.gamers.com/features/winxpfuss/ 2002-06-03 
55 Definierat av IT-kommissionen till en överföringshastighet på minst 2 Mbit per sekund i båda 

riktningarna. 
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möjliggöra användande av Internet. IP-numret kan alltid användas för att 

kontrollera från vilken plats viss data kommer ifrån.56 Fast IP-nummer är inte en 

nödvändighet för att kontrollera vilken ifrån vilken plats data har sitt ursprung 

eftersom tillhandahållare av Internet registrerar vilka kunder som använt sig av ett 

visst IP-nummer vid ett visst tillfälle. Situationen med fast IP-nummer underlättar 

dock för externa aktörer som söker att skapa ett eget register över exempelvis vilka 

unika mediafiler som spelats på en viss plats.  

3.9.1. Kassettersättning 

I dag omfattas all inspelningsbar media avsedd för privatkopiering i Sverige av en 

avgift i proportion till hur lång inspelningstid anordningen tillåter. Troligtvis är 

denna form av ersättning som föreskrivs i 2kap. 26k § URL den rimligaste och 

mest praktiska i lösningen även om det kan sägas att den inte är helt rättvis. En 

optimal lösning skulle innebära att framställaren av kopian betalar en ersättning 

som står i proportion till omfattningen av nyttjandet.  

 

Kassettersättning har varit ett sätt för rättighetsinnehavare att kompensera sig för 

ökad privatkopiering. Likt avtalslicenssytemet erläggs ersättningen till 

organisationer företrädande rättighetsinnehavarna som sedan fördelar medlen. I 

princip har det aldrig varit meningen att rättighetsinnehavare skall få betalt fler än 

en gång per verk och användare även om detta ofrånkomligen blir fallet då en 

ägare av ett fonogram kopierar detta till en tom CD-skiva. Idén med 

kassettersättning har sitt ursprung i USA och meningen var att inkomsterna från 

kassettersättningen skulle täcka ett befarat inkomstbortfall på uthyrnings och 

köpvideo marknaderna när videobandspelare med inspelningsmöjligheter började 

öka i popularitet. MPAA uttryckte oro för att film från kabel-TV skulle spelas in 

utan den reklam som är en del av kabel-TV sändningen, vilket befarades kunna 

leda till inkomstbortfall från sekundära marknader och även minskade 

                                                

56 Det är inte praktiskt möjligt att säkert ange från vilken dator viss data kommer ifrån eftersom 

brandväggar kan gömma fler datorer bakom ett externt IP-nummer. I teorin är det dock alltid så att 

en dator bara har ett IP-nummer och detta är unikt. 
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reklamintäkter.57 Det var ofrånkomligt, men aldrig avsikten, att den som köpt en 

film skulle tvingas betala extra ersättning till rättighetsinnehavare för sådana 

användanden som säkerhetskopiering. 

Ersättningskonstruktionen är alltså inte optimal eftersom den slår även mot dem 

som med fair use förevändning kopierar ett verk och dessutom mot dem som 

använder inspelningsbar media till annat än att lagra upphovsrättsligt skyddade 

verk.  

3.9.2. Avtalslicenser 

Den andra stora ersättningsmodellen är avtalslicensmodellen. Modellen är lättare 

att rättfärdiga i och med att den bygger på frivilligt ingångna avtal. Det står 

upphovsmannen fritt att disponera över sitt verk med undantag för den ideella 

rätten. Vad gäller just framföranden av musik i Sverige företrädes upphovsmän av 

STIM. STIM ingår i ett globalt nätverk av liknande organisationer och på detta sätt 

kan ersättning fördelas oavsett upphovsmannens nationalitet eller vart musiken 

framförs. De som framför musik offentligt skall ha tillstånd från upphovsmannen 

och detta tillstånd meddelas genom STIM i Sverige eller dess utländska 

motsvarigheter när framförandet sker utomlands. Modellen fungerar smidigt men 

det blir mer komplicerat att tillämpa den på nätverksöverföringar. Undantaget i 

Infosocdirektivet artikel 5.2 c för tillgängliggörande omfattar, såsom den är 

formulerad, även nätverksöverföringar även om beaktandesats 40 rekommenderar 

att dessa inte omfattas. En avtalslicenslösning på detta område skulle kunna utgöra 

en acceptabel kompromiss.  

 

Lösningen är dock inte lika smidig på de vanligaste nätverksöverföringarna, det 

vill säga privatpersoners användande av Internet för fildelning. Inga realistiska 

möjligheter finns för att kontrollera vilket upphovsrättsligt skyddat material som 

tillgängliggörs eller i vilken omfattning detta sker, vilket vore nödvändigt för att 

                                                

57 Vittnesmål av Valenti, Jack, President för MPAA den 12: e april 1983 inför Amerikanska 

kongressen på ämnet ”Home recording of copyrighted works”.  
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skapa ett statistiskt underlag för licensavgifter. Visserligen kan 

Internetleverantörer granska den information som passerar deras servar på väg till 

andra privatpersoner, men detta kräver kontinuerlig övervakning som ganska snart 

blir svår att överblicka. Övervakning av denna typ är realistisk för att komma åt 

enskilda personer som tillgängliggör större mängder upphovsrättsligt skyddat 

material. Privatpersoner som tillgängliggör verk på detta sätt har troligtvis inte 

heller intresse att betala någon licensavgift. Utvecklingen av säkerhetsprogram på 

Internet i allmänhet och fildelningsprogram i synnerhet har medfört att allt större 

del av Internettrafiken är krypterad. Krypteringsteknik är lätt att implementera 

men dekrypteringen kräver omfattande resurser.  

3.10. Effekten av DMCA 

Det är högst sannolikt att de efterverkningar DMCA har haft i USA ger en god 

bild av vad vi kan vänta oss i Europa efter det att direktivet implementerats. Det är 

därför värdefullt att granska situationen i USA efter ikraftträdandet av DMCA.   

 

Syftet med DMCA är att säkra incitament till kreativt skapande genom att 

tillförsäkra upphovsmän och innehavare av närstående rättigheter de inkomster 

som är resultat av deras skapande eller produktion. Detta syfte är detsamma som 

ligger till grund för och rättfärdigar upphovsrättens existens. Syftet står i motpol 

till allmänhetens behov av, och rättighet till information. En balans måste finnas 

mellan dessa två intressen och som nämnts tidigare har fair use argumentens 

hittillsvarande bärighet utgjort motkraften som skapat balans.  

 

I kölvattnet av DMCA har vi sett ett flertal stämningar från RIAA.58 Senast i raden 

är dock hotet om stämning av Dr. Edward Felten från Princeton University. Denna 

man svarade på en uppmaning från RIAA till alla programmerare att försöka 

knäcka det nya kopieringsskyddet som var avsett att bli standard. Initiativtagarna 

till Secure Digital Music Interface, förkortas SDMI, ville försäkra sig om att 

skyddet var säkert eller få hjälp med att göra det säkert. Dr. Felten knäckte koden 
                                                

58 Recording Industry Association of America 
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och uppgav att han ville presentera sitt resultat vid en konferens. I respons på den 

utlysta konferensen kontaktade RIAA Dr. Felten med ett hot om stämning för brott 

mot DMCA skulle han välja att fullfölja sin agenda. RIAA har nu i sin tur stämts 

av Electronic Frontier Foundation, förkortat EFF hädanefter, för att ha hindrat Dr. 

Felten att använda sin konstitutionella yttrandefrihet. EFF är aktiva i flera mål mot 

RIAA och pläderar att DMCA skall förklaras konstitutionsvidrig. Ytterliggare ett 

mycket intressant exempel är DeCSS-målet.59 DeCSS kom till när en 15 år 

gammal norrman vid namn Jon Johansen ville spela sina dvd-skivor på sin dator 

men under ett annat operativsystem än Windows.60 Detta är ett bra exempel på ett 

typiskt fair use användande. Johansen har för eget bruk knäckt den algoritm som 

skyddar dvd-skivorna för att själv kunna spela de lagligen införskaffade dvd-

skivorna. En jämförelse med de faktorer jag räknat upp tidigare vilka är avgörande 

för om ett användande skall anses vara fair use ger vid handen att detta 

användande får anses ligga mycket nära definitionen av ett fair use användande. 

Är det inte så att Johansen köpt rättigheten att tillgodogöra sig  filmen oavsett 

operativsystem på sin dator? Om det vore så att musikskivor skyddade av SDMI 

inte gick att spela på cd-spelare av märket Clarion därför att alla andra tillverkare 

enats om en standard och inte inkluderat tillverkaren av Clarion cd-spelare vore 

det stötande att sedan stämma Clarion då de själva modifierar sina spelare i syfte 

att möjliggöra användandet Clarion cd-spelare för att spela cd-skivor. Det 

exemplifierade beteendet torde också vara tveksamt ur konkurrensrättslig 

synvinkel, men den diskussionen lämnar jag utanför denna framställning. Likväl 

har Johansens beteende ansetts olagligt av norska eko-brottsmyndigheten Økokrim 

                                                

59 DeCSS är dekrypteringsprogrammet för CSS som är kort för Content Scrambling System. Ett 

krypteringssystem som används för att hindra uppspelning och kopiering av dvd-skivor med 

upphovsrättsligt skyddat material, främst långfilmer. För att en css-krypterad dvd-skiva skall kunna 

visas krävs att krypteringsnycklarna på spelaren och på skivan överensstämmer. Varje tillverkare 

av dvd-spelare tilldelas en krypteringsnyckel samtidigt som varje dvd-skiva innehåller samtliga 

nycklar. Tillverkare som missköter sig kan således uteslutas från systemet genom att den 

tillverkarens nyckel utelämnas från kommande dvd-skivor. Det finns ett 400-tal nycklar i systemet. 
60 Operativsystemet i fråga är LINUX. 
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eftersom DeCSS har använts i syfte att bryta sig in i skyddat material.61 För två år 

sedan fick MPAA62 tillstånd en brottsutredning mot Johansen genom att 

uppmärksamma Økokrim på Johansen och DeCSS. Denna utredning resulterade 

sedermera i att Johansens datorer och mobiltelefon beslagtogs den 9 januari i år i 

väntan på rättegång. Den norska lagparagrafen är en dataintrångbestämmelse och 

det finns inget prejudikat där bestämmelsen tolkats på så sätt att den skulle omfatta 

intrång i egen egendom. Något stötande tycks detta kunna bli första gången en 

norsk medborgare döms för att ha tillgodogjort sig sin egen egendom. Ett tredje 

intressant fall involverar en liknande situation där en rysk medborgare vid namn 

Dmitri Sklyarov fängslades i USA för att ha knäckt den kod som skyddar Adobes 

e-boksformat.63 Sklyarovs program tillåter kopiering, redigering och utskrifter av 

e-böckerna. Den ryske programmeraren anhölls av FBI när denne besökte en 

konferens i USA. Här kan det sägas att den mjukvara som tillåter läsandet av e-

böcker tillhandahålls gratis av Adobe. Detta underlättar för användare och 

försvagar fair use argumenten något.  

 

Det är dock tydligt att branschorganisationer med anknytning till 

upphovsrättsfrågor ser en anledning att agera sedan WIPO-fördragen tecknades 

och har börjat implementeras. De synes också agera utan att ta hänsyn till huruvida 

den anklagade parten har haft för avsikt att skada rättighetsinnehavaren eller inte. 

Skulle dessa pågående mål avgöras till fördel för branschorganisationerna vågar 

jag säga att fair use doktrinen i det närmaste är överspelad eller dess styrka kraftigt 

beskuren, åtminstone i USA. I Infosocdirektivet återfinns i artikel 5.2 c som i viss 

mån öppnar för fair use användande i offentlig eller institutionell regi, även om 

rekommendationen i beaktandesatsen vill inskränka artikelns avgränsa undantaget 

från on-line leveranser till förmån för en avtalslicenslösning. Detta lämnas dock 

öppet för medlemsstaterna. 

                                                

61 145 §, Lov 1902-05-22 nr 10 
62 Motion Picture Association of America                                                                                                                  
63 Adobe, ett globalt mjukvaruföretag, har framtagit ett format för utgivning av böcker vilket endast 

tillåter att läsaren tillgodogör sig boken med hjälp av mjukvara som tillhandahålls av Adobe. 
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3.11. Skydd av tekniska åtgärder 

Bestämmelserna i Artikel 6 och 7 har sina förebilder i Artiklarna 11 – 12 WCT 

och 18-19 WPPT.  Dessa artiklar stipulerar ett skydd för de tekniska åtgärder vilka 

vidtagits av rättighetsinnehavare i syfte att skydda sina verk mot kopiering. Som 

framgått ovan är det inte helt klart att skydd av tekniska skyddsåtgärder enbart är 

av godo. Samma kritik som vi har sett mot DMCA är befogad även när det gäller 

direktivet. Främst anses det inte vara rätt att hindra ägare av ett exemplar från att 

fritt tillgodogöra sig verket.  

 

Det är dock inte alla tekniska åtgärder som skyddas utan endast de effektiva. Vad 

som är effektivt verkar vara knutet till arten av skyddsåtgärden snarare än hur väl 

åtgärden skyddar.64 Med effektivt menas åtkomstkontroll såväl som olika former 

av kryptering. Det senare är i förstahand tänkt som kopieringsskydd. Ett problem 

är dock att det inte är klart vad som skyddas. Det framgår inte tydligt ur WIPO-

fördragen. Artikel 11 WCT lämnar öppet för flera tolkningar. Är det själva 

skyddsåtgärden som skyddas eller är det skyddsåtgärden i samband med den 

tekniska åtgärden tillämpad på ett skyddat verk, den tekniska åtgärden som skydd 

för specifika upphovsrättsliga förfoganderätter eller den tekniska åtgärden som 

skydd mot utnyttjanden som rättighetsinnehavaren inte har godkänt. Det är viktigt 

att fastställa vari skyddet ligger eftersom det annars kan vara svårt att se huruvida 

det finns något verkligt utrymme för fair use.65 RIAA är av den åsikten att den 

tekniska skyddsåtgärden i sig är skyddad, även om denna tolkning synes rimlig 

utifrån direktivets syfte torde detta innebära att utnyttjande enligt direktivets 

artikel 5.2 b blir omöjliga utan upphovsmannens eller rättighetsinnehavarens 

samtycke. Medlemsstaterna kan välja att överhuvudtaget inte implementera artikel 

5.2 b och samtidigt fastslå att det tekniska skyddet i sig skall vara skyddat. 

Lösningen synes dock inte proportionerlig, då all kontroll hamnar hos 

rättighetsinnehavaren. Den tekniska åtgärden skulle istället kunna kopplas till 

                                                

64 Artikel 6.3 Infosocdirektivet, 2: a meningen 
65 Rosén, Jan, Upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. Kapitel 4 
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ensamrättigheten den skyddar. På så sätt blir skyddet beroende av om ensamrätten 

eftergivits. Tolkningsfrågan får avgöras genom framtida domstolsavgöranden, 

eftersom Infosocdirektivet lämnar läget så oklart. 
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4. Slutsats 

Infosocdirektivet, DMCA och de underliggande WIPO fördragen har tillkommit 

för att reformera upphovsrätten så att den kan överleva den tekniska utvecklingen. 

Målet är att upphovsmän och innehavare av närstående rättigheter skall fortsätta 

att ha kontroll över sina alster samtidigt som de kan konkurrera på den digitala 

marknaden. Ambitionsnivån får sägas vara allt annat än blygsam, vilket också 

återspeglas i kraftfulla lagtekniska grepp. Jag tänker först och främst på skyddet 

för de tekniska skyddsåtgärderna tillsammans med det faktum att spridningsrätten 

inte konsumeras efter rättighetsinnehavarens överföring via Internet.   

 

Rättighetsinnehavarnas förmodade mycket stärkta position efter direktivets 

kommande implementering sker på bekostnad av konsumenterna. En förskjutning 

av balansen mellan de intressen som ligger till grund för upphovsrättens 

rättfärdigande blir resultatet. Upphovsrätten har skapats för att tillförsäkra 

allmänheten verk och andra alster av god kvalitet, samt för att säkra ett tillräckligt 

stort utbud av dessa alster. Precis som är fallet med patenträtten, rättfärdigas 

ensamrätter av det faktum att incitament till skapande åstadkommes genom att 

rättighetsinnehavare säkras den ekonomiska avkastningen alstret inbringar. Dessa 

incitament måste stå i proportion till i vilken grad upphovsrättens syfte 

upprätthålls. Det är långt ifrån säkert att en marknad helt utan möjlighet till 

piratkopiering skulle innebära att allmänheten tillförsäkras flest kvalitativa alster. 

En sådan marknad skulle i mångt och mycket likna monopolsituation.  

 

Piratkopiering innebär en form av konkurrens och vi ser hur den tvingar 

rättighetsinnehavare till handling. Resultatet är den nya lagstiftning och de 

internationella fördrag med hjälp av vilka rättighetsinnehavarna skall kunna 

behålla sina inkomster. Alternativet för rättighetsinnehavarna är att rätta sig efter 

situationen och konkurrera med piratkopieringen, något som vi sett relativt lite av. 

Anledningen till detta är med största sannolikhet knuten till de stora intäkter som 

dagens lagstiftning berättigar till. En förstärkning av rättighetsinnehavares position 

bidrar till att stärka deras konservativa ställning, och minskar incitamenten till att 
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konkurrera med piratkopieringen. Något intressen i branschen inser och premierar 

eftersom den verkar till deras fördel, åtminstone på kort sikt. Det sistnämnda kan 

illustreras med ett citat. 

 

 ”We are not in the business of digital download or digital distribution. 

We’re in the business of CD’s and cassettes and vinyl and whatever else 

consumers can find at retail.”66 - Lisa Lewis, vice president på avdelningen för 

strategisk marknadsföring hos MCA, ett större skivbolag.  

 

Attityden är säkert vanlig hos stora skivbolag vilka verkar se större problem med 

Internet än möjligheter, och mot denna bakgrund är reaktionerna från exempelvis 

musik och filmindustrin inte förvånande. Krafttag från det officiella verkar vara 

det enda sättet att värna den traditionella marknaden för fysiska exemplar av 

fonogram och film. Efter denna kritiska genomgång av direktivet har vi dock 

kunnat se att lagstiftningsmetoden till stora delar resulterar i oönskade 

kompromisser och tveksam effektivitet.  

 

Tydligt är att upphovsrättens område genomgår vad som närmast kan liknas en 

revolution eller åtminstone en total omstrukturering. Jag syftar då endast på de 

alster vilka med relativ lätthet kan överföras digitalt över nätverk. Hur skall då 

rättighetsinnehavare bevaka sina rättigheter utan att balansen förskjuts så att syftet 

med upphovsrätten hamnar i andra hand? Lösningen ligger hos 

rättighetsinnehavarna själva. De måste själva skapa ett mervärde för att deras verk 

eller produkt skall vara mer attraktiv än den piratkopierade versionen, för att sedan 

kunna konkurrera på den nya marknaden för digital nedladdning av 

upphovsrättsligt skyddat material. Det behöver inte vara svårt eftersom den 

alternativa piratkopierade produkten aldrig kan ha den kvalitetsgaranti eller den 

fördelen av att alltid vara komplett, vilket den version rättighetsinnehavaren kan 

erbjuda. Den digitala marknaden erbjuder stora möjligheter till effektivitetsvinster 

i förhållande till traditionell butiksförsäljning. Det är enkelt att se hur små resurser 

                                                

66 Reece, Doug, The Lowdown on Downloading, Billboard, 1998-07-18 sid.32 
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försäljning av musik och film via Internet kräver. I den mån skivbolagen inte vill 

sköta verksamheten själva är miljön optimal för avtalslicenslösningar eftersom 

perfekta loggar över distributionen lätt kan hållas. Det enda problemet är att en 

ökad tillgång till perfekta digitala kopior skulle kunna underminera marknaden. 

Jag tror dock inte att det utgör annat än ett teoretiskt problem. Idag ser vi en 

närmast oinskränkt tillgång till musik och film på Internet. Ett besök på 

exempelvis www.isonews.com gör det uppenbart att all musik, film, 

programvara och allt annat som går att distribuera över Internet finns tillgängligt, 

ofta innan den officiella versionen av produkten finns att köpa i handeln.  

 

Medlet som står branschen till buds är att erbjuda samma vara men på ett bättre 

sätt än piratkopierarna. Varan kan erbjudas dygnet runt till hög 

nedladdningshastighet, med ett mervärde och ett förmånligt pris i förhållande till 

detaljhandeln. Mervärdet kan bestå av till exempel tillhörande musikvideo, 

textmaterial eller, då det rör sig om programvara, support och manualer. 

Nedladdning av piratkopior är förenat med långa söktider, tveksam 

nedladdningshastighet och osäkerhet i fråga om kvalitet och fullständighet. Laddas 

en musikfil ner får du den komprimeringsgrad piratkopieraren valt, det filnamn 

denna valt, eventuella virus samt osäkerhet om uppkopplingen kommer att bestå 

till dess att hela filen laddats ner. Nästa arbetsamma moment blir att leta text 

material och korresponderande musikvideo i rätt format. Ställs detta mot 

alternativet att köpa en nedladdning till garanterad kvalitet till ett rimligt pris är jag 

övertygad om att flertalet väljer att betala för sin nedladdning. De som ändå väljer 

piratkopior har säkerligen mer fritid än de har ekonomiska resurser varför denna 

målgrupp är mindre intressant. Utvecklingen går snabbt och rättighetsinnehavare 

som stora skivbolag har allt att tjäna på att vara med i utvecklingen så tidigt som 

möjligt. Frågan är om de har råd att inte vara med från början på den digitala 

marknaden som har potential att bli mycket stor på bekostnad av den traditionella 

detaljhandeln.  

 

I ljuset av de framförda ståndpunkterna ser direktivet ut att få relativt liten 

betydelse. Effekten på piratkopiering blir troligtvis försumbar förutsatt att det inte 
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utvecklas någon skyddsåtgärd som lyckas stå emot försöken till kringgående. En 

återblick på de försök som hittills lanserats visar att skyddsåtgärder aldrig blir 

långlivade. Ett illustrativt exempel är ett av de senare skydden för cd-skivor vilket 

gjorde dem omöjliga att läsa med en cd-läsare avsedd för datorer. Effekten nåddes 

med hjälp av ett vilseledande ytterspår på skivan. Utan datorers cd-läsare undviker 

man att den hårdvara som finns hos privatpersoner används till ripping. Det 

dröjde inte länge innan lösningen, som innebär att det yttersta spåret målas över 

med en märkpenna, fanns att tillgå på Internet. För den händelse att en 

skyddsåtgärd skulle lyckas förhindra digital, det vill säga perfekt; kopiering av en 

digital förlaga finns otaliga lösningar för att skapa en digital kopia efter en analog 

uppspelning.67 I praktiken är det en kamp som inte kan vinnas. WIPO fördragen, 

DMCA och direktivet synes därför inte kunna göra särskilt stor nytta. Det enda 

effektiva verktyget ligger som sagt redan hos rättighetsinnehavarna själva. 

Direktivet riskerar att i praktiken endast åsamka skada på den upphovsrättsliga 

balansen utan att göra någon direkt nytta.  

En möjlighet är att gå rakt emot den hitintills valda strategin vilket skulle innebära 

att tillåta all ickekommersiell privatkopiering och tillgängliggörande. Lösningen 

kan synas radikal, men jag tror inte att den praktiska skillnaden skulle bli särskilt 

stor utöver det faktum att det stora avståndet mellan den subjektiva och objektiva 

rätten undviks. Om framtiden för med sig en ökad etablering av 

rättighetsinnehavare på marknaden för digital nedladdning av skyddade verk 

skulle ett tillåtande av ickekommersiellt tillgängliggörande få minst negativ effekt 

för de etablerade aktörerna på de traditionella marknaderna. Konsumenter är den 

huvudsakliga inkomstkällan för skivbolag men det är inte skivförsäljningens 

förtjänst, den största inkomstkällan är artisters framföranden, licensavgifter och 

kringförsäljning.68 Skivbolagens eftergift till förmån för samhällsnyttan blir 
                                                

67 Informationen spelas uppmed hjälp av en dator, varefter programvaran läser den analoga 

uppspelningen och sparar den på datorn. Informationen är därmed lagrad digitalt i ett hanterbart 

format och kan spridas. Processen kräver relativt mycket datorkraft för att gå snabbt vilket ör en 

nackdel i förhållande till vanlig digital kopiering. Resultatet kan bli mycket nära originalet och 

beror mest av programvaran och inställningar. 
68 Broadcast Music Industry, BMI och American Society of Composers and Publishers, ASCAP 
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således inte särskilt stor, särskilt mot den bakgrund att de i praktiken inte har något 

val. 

 

Slutligen vill jag konstatera att jag inte ser Infosocdirektivet som svaret på det 

behov vilket rättighetsinnehavare ser som nödvändigt att fylla. Direktivet är ett 

försök att bibehålla föråldrade marknadsstrukturer för att på detta sett kortsiktigt 

och illusoriskt försäkra sig från intäktsbortfall. Direktivet är samtidigt en dålig 

kompromiss mellan rättighetsinnehavare och samhällsnyttan vilken riskerar att på 

längre sikt, vara skadlig både för nämnda samhällsnytta och för de organisationer 

av rättighetsinnehavare som idag är starkast pådrivande för konserverande 

lagstiftning. Jag vill inte säga att mina presenterade spekulationer innefattar 

lösningen, men kanske kan de påvisa att lagstiftning inte alltid är bästa metoden, 

och kanske att branschorganisationer och upphovsmän kan tjäna på att försöka 

utnyttja de möjligheter vilka ställts till deras förfogande. 
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Bilaga Direktiv 2001/29/EG 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 

harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i  

informationssamhället 

 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR 

ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet av 

Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 47.2, artikel 55 och artikel 95 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag(1), med beaktande av Ekonomiska och 

sociala kommitténs yttrande(2), i enlighet med förfarandet i artikel 251 i 

fördraget(3), och av följande skäl: 

 

(1) I fördraget föreskrivs upprättandet av en inre marknad och inrättandet av ett 

system som säkerställer att konkurrensen på den inre marknaden inte snedvrids. En 

harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om upphovsrätt och närstående 

rättigheter bidrar till att uppnå dessa mål. 

(2) Europeiska rådet framhöll vid sitt möte på Korfu den 24-25 juni 1994 behovet 

av att skapa allmänna och flexibla rättsliga ramar på gemenskapsnivå för att främja 

informationssamhällets utveckling i Europa. För detta krävs bland annat en inre 

marknad för nya varor och tjänster. En betydande gemenskapslagstiftning som kan 

ligga till grund för ett sådant regelverk finns redan eller håller på att utarbetas. 

Upphovsrätt och närstående rättigheter är av stor betydelse i detta sammanhang, 

eftersom dessa rättigheter skyddar och stimulerar utveckling och marknadsföring 

av nya varor och tjänster samt skapandet och utnyttjandet av det kreativa 

innehållet i dessa.  

(3) Den föreslagna harmoniseringen kommer att underlätta genomförandet av den 

inre marknadens fyra friheter och har samband med efterlevnaden av de 

grundläggande rättsprinciperna och särskilt avseende äganderätt, inklusive 

immaterialrätt, samt yttrandefrihet och allmänintresset  
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(4) Harmoniserade rättsliga ramar för upphovsrätt och närstående rättigheter 

kommer genom ökad klarhet i rättsligt hänseende och genom att en hög 

skyddsnivå skapas inom området för immaterialrätt att uppmuntra till betydande 

investeringar i kreativ och innovativ verksamhet, bl.a. då det gäller 

nätinfrastruktur, vilket i sin tur leder till tillväxt och ökad konkurrenskraft för 

europeisk industri inom såväl innehållsskapande som informationsteknik och mer 

allmänt inom ett brett område av industri- och kultursektorer. Detta kommer att 

säkerställa sysselsättningen och främja skapandet av nya arbetstillfällen.  

(5)Genom den tekniska utvecklingen har formerna för skapande, produktion och 

utnyttjande mångfaldigats och diversifierats. Även om detta inte kräver nya 

begrepp för skyddet inom området för immaterialrätt, bör den nu gällande 

lagstiftningen om upphovsrätt och närstående rättigheter anpassas och 

kompletteras för att på ett tillfredsställande sätt svara mot den ekonomiska 

verkligheten, t.ex. de nya utnyttjandeformerna. 

(6) Utan en harmonisering på gemenskapsnivå kan nationellt lagstiftningsarbete, 

som redan har inletts i ett antal medlemsstater för att svara mot de tekniska 

utmaningarna, leda till betydande skillnader i skyddet och därmed till 

inskränkningar av den fria rörligheten för varor och tjänster, som innehåller eller 

bygger på immaterialrätt, med en ny splittring av den inre marknaden och 

inkonsekvens i lagstiftningen som följd. Effekterna av sådana rättsliga skillnader 

och osäkerhetskällor kommer att bli än större i takt med den fortsatta utvecklingen 

av informationssamhället, som redan har lett till att immateriella rättigheter i allt 

högre grad utnyttjas över nationsgränserna. Denna utveckling kommer att 

intensifieras och bör så göra. Betydelsefulla rättsliga skillnader och oklarheter i 

fråga om skyddet kan vara ett hinder för att uppnå stordriftsfördelar för nya varor 

och tjänster med innehåll som omfattas av upphovsrätt och närstående rättigheter. 

(7) Den gemenskapsrättsliga ramen för skyddet av upphovsrätt och närstående 

rättigheter måste därför även anpassas och kompletteras i den utsträckning som 

krävs för att den inre marknaden skall fungera väl. Därför bör sådana nationella 

bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter anpassas, vilka skiljer sig 

avsevärt åt mellan medlemsstaterna eller vilka skapar rättslig oklarhet till hinder 

för en väl fungerande inre marknad och en sund utveckling av 
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informationssamhället i Europa, vidare bör inkonsekventa nationella åtgärder med 

anledning av den tekniska utvecklingen undvikas, medan däremot skillnader som 

inte har några negativa effekter på den inre marknadens funktion inte behöver 

avlägsnas eller förebyggas. 

(8) Informationssamhällets sociala, samhälleliga och kulturella konsekvenser 

kräver att man beaktar de specifika egenskaperna hos varornas och tjänsternas 

innehåll. 

(9) Utgångspunkten för en harmonisering av upphovsrätt och närstående 

rättigheter måste vara en hög skyddsnivå, eftersom dessa rättigheter har en 

avgörande betydelse för det intellektuella skapandet. Skyddet av dem bidrar till att 

bevara och utveckla kreativiteten och gagnar upphovsmän, utövande konstnärer, 

producenter, konsumenter, kultur, näringsliv och allmänhet. Immaterialrätt har 

därför erkänts som en integrerad del av äganderätten. 

(10) För att upphovsmännen och de utövande konstnärerna skall kunna fortsätta 

med sin skapande och konstnärliga verksamhet måste de få en skälig ersättning för 

utnyttjandet av sina verk och detsamma gäller producenterna som måste kunna 

finansiera denna verksamhet. De investeringar som krävs för att producera varor, 

t.ex. fonogram, filmer eller multimedieprodukter, och tjänster, t.ex. sådana som 

tillhandahålls på begäran, är betydande. Ett tillfredsställande rättsligt skydd av 

immateriella rättigheter är nödvändigt för att säkerställa sådan ersättning och för 

att möjliggöra en tillfredsställande avkastning på investeringarna. 

(11) Ett effektivt och strikt system för skydd av upphovsrätten och närstående 

rättigheter är ett av de viktigaste sätten för att se till att det europeiska 

kulturskapandet och den europeiska kulturproduktionen får nödvändiga resurser 

och för att värna om skapande och utövande konstnärers självständighet och 

värdighet. 

(12) Ett tillfredsställande skydd för upphovsrättsliga verk och alster som omfattas 

av närstående rättigheter är även av stor betydelse kulturellt sett. Enligt artikel 151 

i fördraget skall gemenskapen beakta de kulturella aspekterna då den handlar. 

(13) Att tillsammans söka efter, och på europeisk nivå konsekvent tillämpa, 

tekniska åtgärder för att skydda verken och de andra alstren och ge nödvändig 

information om rättigheterna är av grundläggande betydelse, eftersom det yttersta 
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syftet med dessa åtgärder är att säkerställa tillämpningen av i lag fastlagda 

principer och garantier. 

(14) Detta direktiv bör främja utbildning och kultur genom skyddet av verk och 

andra alster och på samma gång medge undantag eller inskränkningar i 

allmänhetens intresse när det gäller utbildning och undervisning. 

(15) Den diplomatkonferens som hölls under ledning av Världsorganisationen för 

den intellektuella äganderätten (WIPO) i december 1996 utmynnade i att två nya 

fördrag antogs, WIPO-fördraget om upphovsrätt och WIPO-fördraget om 

framföranden och fonogram, som behandlar skydd för upphovsmän respektive 

skydd för utövande konstnärer och fonogramproducenter. Genom dessa fördrag 

uppdateras det internationella skyddet av upphovsrätt och närstående rättigheter i 

betydande utsträckning, inte minst i fråga om den så kallade digitala agendan, och 

möjligheterna för att bekämpa piratkopieringen runt om i världen förbättras. 

Gemenskapen och en majoritet av medlemsstaterna har redan undertecknat 

fördragen, och förberedelseprocessen för gemenskapens och medlemsstaternas 

ratificering av fördragen pågår. Genom detta direktiv uppfylls också ett antal av 

dessa nya internationella förpliktelser. 

(16) Eftersom ansvarsfrågan, då det gäller verksamheter i nätmiljö, inte endast 

berör upphovsrätt och närstående rättigheter utan även andra områden, t.ex. förtal, 

vilseledande reklam och varumärkesintrång, kommer denna fråga att behandlas på 

ett övergripande sätt i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 

8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt 

elektronisk handel, på den inre marknaden (Direktiv om elektronisk handel)(4), 

som förtydligar och harmoniserar olika rättsliga frågor i samband med 

informationssamhällets tjänster, bl.a. elektronisk handel. Det här direktivet bör 

genomföras enligt en tidsplan liknande den för genomförandet av direktivet om 

elektronisk handel, eftersom det direktivet utgör en harmoniserad ram för principer 

och bestämmelser som bl.a. berör vissa viktiga delar i det här direktivet. Det här 

direktivet påverkar inte bestämmelserna om ansvar i det direktivet. 

(17) I synnerhet mot bakgrund av de krav som den digitala miljön medför är det 

nödvändigt att säkerställa att rättighetsförvaltande organisationer uppnår en högre 
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grad av rationalisering och överblick i fråga om efterlevnaden av 

konkurrensreglerna. 

(18) Detta direktiv påverkar inte bestämmelser i medlemsstaterna när det gäller 

förvaltning av rättigheter, t.ex. kollektiva avtalslicenser med utsträckt verkan. 

(19) Rättsinnehavarnas ideella rättigheter bör utövas i enlighet med 

medlemsstaternas lagstiftning och bestämmelserna i Bernkonventionen för skydd 

av litterära och konstnärliga verk, WIPO:s fördrag om upphovsrätt och WIPO-

fördraget om framföranden och fonogram. Dessa ideella rättigheter omfattas inte 

av detta direktiv. 

(20) Detta direktiv bygger på de principer och regler som redan fastlagts genom de 

direktiv som nu är i kraft på området, särskilt 91/250/EEG(5), 92/100/EEG(6), 

93/83/EEG(7), 93/98/EEG(8) och 96/9/EG(9), samt utvecklar och sätter in dem i 

ett sammanhang, nämligen informationssamhället. Bestämmelserna i detta direktiv 

bör inte påverka bestämmelserna i de direktiven, om inte annat föreskrivs i detta 

direktiv. 

(21) I detta direktiv bör området fastställas för de handlingar som omfattas av 

mångfaldiganderätten i fråga om de olika rättsinnehavarna. Detta bör göras i 

överensstämmelse med gemenskapens regelverk. En vid definition av dessa 

handlingar krävs för att säkerställa klarhet i rättsligt avseende på den inre 

marknaden. 

(22) Syftet att på lämpligt sätt främja spridning av kultur får inte nås genom att ett 

strikt skydd av rättigheter offras eller genom att otillåtna former av spridning av 

efterbildade kulturella verk tolereras. 

(23) I detta direktiv bör upphovsmannens rätt till överföring till allmänheten 

harmoniseras ytterligare. Denna rätt bör förstås i vid mening och omfatta all 

överföring till allmänheten som inte är närvarande på den plats varifrån 

överföringen sker. Denna rätt bör omfatta all sådan sändning eller vidaresändning 

av ett verk till allmänheten på trådbunden eller trådlös väg, inklusive radio- och 

televisionssändningar. Denna rätt omfattar inga andra åtgärder. 

(24) Rätten som avses i artikel 3.2, att göra andra alster tillgängliga för 

allmänheten, bör anses omfatta alla åtgärder varigenom sådana alster görs 
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tillgängliga för den del av allmänheten som inte är närvarande på den plats 

varifrån tillgängliggörandet sker och omfattar inte några andra åtgärder. 

(25) De rättsliga oklarheterna i fråga om nivån och arten av skydd för handlingar 

som består av tillhandahållande på begäran via nät av upphovsrättsligt skyddade 

verk och alster som skyddas av närstående rättigheter bör lösas genom 

bestämmelser om harmoniserat skydd på gemenskapsnivå. Det bör klargöras att 

alla rättsinnehavare som erkänns i detta direktiv har ensamrätt att göra 

upphovsrättsligt skyddade verk och andra alster tillgängliga för allmänheten 

genom interaktiva tillhandahållanden på beställning. Sådant interaktivt 

tillhandahållande på begäran utmärks av att enskilda personer kan få tillgång till 

dem på en plats och vid en tidpunkt som de bestämmer individuellt. 

(26) När det gäller tjänster som programföretag tillhandahåller på begäran vilka 

avser radio- och televisionsprogram som innehåller musik från kommersiella 

fonogram såsom en integrerad del, skall kollektiva licensavtal uppmuntras så att 

ersättning för de berörda rättigheterna lättare kan ges. 

(27) Enbart tillhandahållandet av de fysiska förutsättningarna för att möjliggöra 

eller genomföra en överföring skall inte i sig betraktas som överföring i den 

mening som avses i detta direktiv. 

(28) I det upphovsrättsliga skyddet enligt detta direktiv ingår ensamrätt att 

bestämma över spridning av verk som ingår i en fysisk vara. Genom den första 

försäljningen inom gemenskapen av originalet eller kopior av ett verk, om den 

görs av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke, konsumeras 

bestämmanderätten över vidareförsäljningen av föremålet inom gemenskapen. 

Denna rätt bör dock inte vara konsumerad då det gäller original eller kopior av ett 

verk som säljs utanför gemenskapen av rättsinnehavaren eller med dennes 

samtycke. Upphovsmannens uthyrnings- och utlåningsrättigheter fastställs i 

direktiv 92/100/EEG. Den spridningsrätt som föreskrivs i det här direktivet 

påverkar inte de bestämmelser om uthyrnings- och utlåningsrättigheter som 

återfinns i kapitel I i det direktivet. 

(29) Frågan om konsumtion uppstår inte då det gäller tjänster, särskilt inte i fråga 

om online-tjänster. Det gäller även fysiska kopior av ett verk eller av andra alster 

som framställts av en användare av en sådan tjänst med rättsinnehavarens 
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samtycke. Detta gäller därför även uthyrning och utlåning av originalet och kopior 

av verk eller andra alster eftersom dessa handlingar är att karaktärisera som 

tjänster. Till skillnad från cd-rom och cd-i, där immateriella rättigheter ingår i ett 

fysiskt medium, nämligen ett exemplar av en vara, är varje online-tjänst en 

handling för vilken tillstånd krävs, om den omfattas av upphovsrätt eller en 

närstående rättighet. 

(30) De rättigheter som avses i detta direktiv kan överföras, överlåtas eller bli 

föremål för avtalade licenser utan att detta påverkar den relevanta nationella 

lagstiftningen om upphovsrätt och närstående rättigheter. 

(31) En skälig avvägning mellan rättigheter och intressen hos de olika kategorierna 

av rättsinnehavare samt mellan de olika kategorierna av rättsinnehavare och 

användarna av skyddade alster måste upprätthållas. De befintliga undantag och 

inskränkningar från rättigheterna som fastställts av medlemsstaterna måste bli 

föremål för en ny bedömning där hänsyn tas till den nya elektroniska miljön. De 

skillnader som finns i fråga om undantag och inskränkningar, då det gäller vissa 

handlingar som omfattas av ensamrättigheter, har en direkt negativ inverkan på hur 

den inre marknaden för upphovsrätt och närstående rättigheter fungerar. Sådana 

skillnader kan mycket väl bli mer uttalade på grund av den vidare utvecklingen av 

gränsöverskridande utnyttjande av verk samt av verksamheter som sker över 

nationsgränser. För att säkerställa en väl fungerande inre marknad bör dessa 

undantag och inskränkningar ges en mer harmoniserad definition. 

Harmoniseringsgraden bör vara beroende av undantagens effekter på den inre 

marknadens förmåga att fungera väl. 

(32) Detta direktiv innehåller en uttömmande förteckning över undantagen och 

inskränkningarna från mångfaldiganderätten och rätten till överföring till 

allmänheten. Vissa undantag och inskränkningar gäller endast 

mångfaldiganderätten, när så är lämpligt. I denna förteckning tas vederbörlig 

hänsyn till de olika rättstraditionerna i medlemsstaterna, samtidigt som syftet är att 

säkerställa en fungerande inre marknad. Medlemsstaterna bör nå samstämmighet i 

tillämpningen av dessa undantag och inskränkningar, och detta kommer att 

utvärderas vid den kommande översynen av genomförandelagstiftningen. 
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(33) Ensamrätten till mångfaldigande bör omfattas av ett undantag som medger 

vissa fall av tillfälligt mångfaldigande som är flyktigt eller utgör en underordnad 

användning och som utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och 

som uteslutande syftar till att möjliggöra antingen en effektiv överföring i ett nät 

mellan tredje parter via en mellanhand eller en laglig användning av ett verk eller 

annat alster. Det aktuella mångfaldigandet bör inte ha något självständigt 

ekonomiskt värde. I den mån som det uppfyller dessa villkor, bör detta undantag 

även omfatta åtgärder som gör att webbläsning och cachelagring kan ske, 

inbegripet sådana som gör att överföringssystem kan fungera effektivt, under 

förutsättning att mellanhanden inte ändrar informationen och inte ingriper i den 

lagliga användningen av den teknik som är allmänt vedertagen och som används 

inom branschen för att få fram data om hur informationen används. En användning 

bör anses laglig om den görs med rättsinnehavarens tillstånd eller inte är otillåten 

enligt lag. 

(34) Medlemsstaterna bör ges möjlighet att besluta om vissa undantag och 

inskränkningar, t.ex. för pedagogiskt eller vetenskapligt syfte, till förmån för 

offentliga institutioner, t.ex. bibliotek och arkiv, för användning i 

nyhetsrapportering, för citat, för användning av funktionshindrade, för allmän 

säkerhet och för användning i administrativa och rättsliga förfaranden. 

(35) När det gäller vissa undantag eller inskränkningar bör rättsinnehavarna få 

rimlig kompensation för att ge dem skälig ersättning för användningen av deras 

skyddade verk eller andra alster. Vid fastställande av formen, de närmare 

bestämmelserna om och den eventuella nivån på denna rimliga kompensation bör 

de särskilda förhållandena i varje enskilt fall beaktas. När dessa förhållanden 

bedöms är ett värdefullt kriterium den eventuella skadan för rättsinnehavarna av 

åtgärden i fråga. I de fall när rättsinnehavarna redan har erhållit betalning i någon 

annan form, t.ex. som en del av en licensavgift, behöver det inte krävas någon 

särskild eller separat betalning. Vid fastställandet av nivån på den rimliga 

kompensationen bör full hänsyn tas till i hur stor utsträckning sådana tekniska 

åtgärder som avses i detta direktiv används. I vissa situationer när förfånget för 

rättsinnehavaren är obetydligt behöver det inte uppkomma någon 

betalningsskyldighet. 
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(36) Medlemsstaterna får bestämma om rimlig kompensation till rättsinnehavare 

även när de tillämpar de frivilliga bestämmelserna om undantag eller 

inskränkningar för vilka någon sådan kompensation inte erfordras. 

(37) De befintliga nationella ordningarna för reprografi skapar, i den mån de 

förekommer, inte några större hinder för den inre marknaden. Medlemsstaterna bör 

ges möjlighet att besluta om undantag eller inskränkningar i fråga om reprografi. 

(38) Medlemsstaterna bör ges möjlighet att besluta om undantag eller 

inskränkningar, förutsatt att rimlig kompensation säkerställs, från 

mångfaldiganderätten för vissa former av mångfaldigande av ljudmaterial, 

bildmaterial och audiovisuellt material för privat bruk. Detta kan omfatta 

införande eller förlängning av ersättningssystem som kompensation för förfånget 

för rättsinnehavarna. Även om skillnader mellan dessa ersättningssystem påverkar 

den inre marknadens funktion, bör dessa skillnader, då det gäller analog 

privatkopiering, inte få några betydande effekter på informationssamhällets 

utveckling. Digital privatkopiering kan bli vanligare och få större ekonomisk 

betydelse. Vederbörlig hänsyn bör därför tas till skillnaderna mellan digital 

privatkopiering och analog privatkopiering, och det bör i vissa avseenden göras 

åtskillnad mellan dem. 

(39) När medlemsstaterna tillämpar undantaget eller inskränkningen för 

privatkopiering bör de vederbörligen beakta den tekniska och ekonomiska 

utvecklingen, särskilt i fråga om digital privatkopiering och ersättningssystem, när 

effektiva tekniska skyddsåtgärder finns att tillgå. Sådana undantag eller 

inskränkningar bör inte hindra användningen av tekniska åtgärder eller att de 

genomdrivs för att hindra kringgående. 

(40) Medlemsstaterna får besluta om undantag eller inskränkningar till förmån för 

vissa inrättningar utan vinstsyfte, t.ex. bibliotek som är tillgängliga för 

allmänheten och liknande institutioner, samt arkiv. Detta bör dock begränsas till 

vissa särskilda fall som omfattas av mångfaldiganderätten. Sådana undantag eller 

inskränkningar bör inte omfatta användning i samband med online-leveranser av 

skyddade verk och andra alster. Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas 

möjlighet till undantag från den exklusiva rätten till offentlig utlåning enligt artikel 

5 i direktiv 92/100/EEG. Det är därför lämpligt att uppmuntra särskilda kontrakt 
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eller licenser som på ett balanserat sätt främjar dessa inrättningar och deras syften 

vad avser spridningsändamål. 

(41) När undantaget eller inskränkningen för efemära upptagningar som utförs av 

radio- och televisionsföretag tillämpas är det underförstått att företagets egen 

utrustning också omfattar sådan utrustning som tillhör en person som agerar på 

radio- och televisionsföretagets vägnar och under dess ansvar. 

(42) När undantaget eller inskränkningen för utbildning och vetenskaplig 

forskning i icke-kommersiella syften, inbegripet distansundervisning, tillämpas 

bör den aktuella verksamhetens icke-kommersiella natur avgöras av verksamheten 

som sådan. Den berörda inrättningens organisationsstruktur och finansieringssätt 

är i detta avseende inte avgörande. 

(43) Det är under alla omständigheter viktigt att medlemsstaterna vidtar alla 

åtgärder som är nödvändiga för att underlätta tillgången till verk för personer som 

har ett funktionshinder som hindrar dem från att utnyttja själva verken och härvid 

ägna särskild uppmärksamhet åt tillgängliga förmedlingsformer. 

(44) Tillämpningen av undantagen och inskränkningarna i detta direktiv bör ske i 

överensstämmelse med internationella förpliktelser. Sådana undantag och 

inskränkningar bör inte tillämpas på ett sätt som inkräktar på rättsinnehavarens 

legitima intressen eller gör intrång i det normala utnyttjandet av dennes verk eller 

andra alster. När medlemsstaterna beslutar om sådana undantag eller 

inskränkningar, bör de särskilt ta vederbörlig hänsyn till de ökande ekonomiska 

verkningar dessa undantag eller inskränkningar kan få i den nya elektroniska 

miljön. Räckvidden för vissa undantag eller inskränkningar kan därför behöva 

begränsas ytterligare, då det gäller vissa nya användningar av upphovsrättsligt 

skyddade verk och andra alster. 

(45) De undantag och inskränkningar som anges i artikel 5.2, 5.3 och 5.4 bör 

emellertid inte utgöra ett hinder för att närmare fastställa avtalsförhållanden som är 

avsedda att garantera rimlig kompensation till rättsinnehavarna, om den nationella 

lagstiftningen tillåter det. 

(46) Med hjälp av medlare kan man hjälpa användare och rättsinnehavare att lösa 

tvister. Kommissionen bör i samarbete med medlemsstaterna genomföra en 
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undersökning inom ramen för kontaktkommittén för att finna nya juridiska sätt för 

att lösa tvister om upphovsrätt och närstående rättigheter. 

(47) Den tekniska utvecklingen kommer att ge rättsinnehavarna möjlighet att 

tillämpa tekniska åtgärder som utformats för att förhindra eller begränsa 

handlingar som inte är godkända av innehavarna av någon upphovsrätt, till 

upphovsrätten närstående rättighet eller rätt av sitt eget slag angående databaser. 

Det finns dock risk för att olaglig verksamhet kan komma att bedrivas i syfte att 

möjliggöra eller underlätta ett kringgående av det tekniska skydd som dessa 

åtgärder ger. För att förhindra en uppsplittring i fråga om juridiska metoder som 

skulle kunna hindra den inre marknaden från att fungera, krävs det att det upprättas 

ett harmoniserat rättsligt skydd mot kringgående av effektiva tekniska åtgärder och 

mot tillhandahållande av anordningar, produkter och tjänster i detta syfte. 

(48) Ett sådant rättsligt skydd bör ges för tekniska åtgärder som effektivt begränsar 

åtgärder som inte är godkända av innehavarna av någon upphovsrätt, till 

upphovsrätten närstående rättighet eller rätt av sitt eget slag angående databaser, 

utan att dock hindra den elektroniska utrustningens normala funktion eller den 

tekniska utvecklingen av den. Detta rättsliga skydd innebär ingen skyldighet att 

utforma anordningar, produkter, komponenter eller tjänster så att de motsvarar 

tekniska åtgärder, så länge som en sådan anordning, produkt, komponent eller 

tjänst inte på annat sätt omfattas av förbudet i artikel 6. Det rättsliga skyddet bör 

vara förenligt med proportionalitetsprincipen och inte medföra förbud mot sådana 

anordningar eller verksamheter som har något annat kommersiellt betydelsefullt 

syfte eller användningsområde än att kringgå tekniskt skydd. Detta skydd får i 

synnerhet inte hindra kryptografisk forskning. 

(49) Det rättsliga skyddet för tekniska åtgärder påverkar inte tillämpningen av 

nationella bestämmelser som förbjuder privat innehav av anordningar, produkter 

eller komponenter för kringgående av tekniska åtgärder. 

(50) Ett sådant harmoniserat rättsligt skydd påverkar inte de särskilda 

skyddsbestämmelserna enligt direktiv 91/250/EEG. Det bör i synnerhet inte 

omfatta skyddet för sådana tekniska åtgärder som används i samband med 

datorprogram som behandlas uteslutande i det direktivet. Det bör inte hämma eller 

förhindra utveckling eller användning av några vägar för att kringgå en teknisk 
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åtgärd som behövs för att möjliggöra handlingar som utförts i enlighet med 

bestämmelserna i artikel 5.3 eller artikel 6 i direktiv 91/250/EEG. Undantag från 

de ensamrättigheter som gäller datorprogram fastställs endast i artiklarna 5 och 6 i 

det direktivet. 

(51) Tillämpligheten av det rättsliga skyddet för tekniska åtgärder påverkar inte 

allmän ordning, enligt artikel 5, eller allmän säkerhet. Medlemsstaterna bör främja 

frivilliga åtgärder från rättsinnehavarnas sida, inbegripet ingående och 

genomförande av avtal mellan rättsinnehavare och andra berörda parter, så att 

syftet med vissa undantag eller inskränkningar enligt nationell lagstiftning skall 

kunna uppnås i enlighet med detta direktiv. I avsaknad av sådana frivilliga 

åtgärder eller avtal inom rimlig tid bör medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 

för att se till att rättsinnehavarna ger de personer som har rätt till sådana undantag 

eller inskränkningar lämpliga möjligheter att utnyttja dessa, genom att ändra en 

genomförd teknisk åtgärd eller på annat sätt. För att förhindra missbruk av sådana 

åtgärder som vidtagits av rättighetsinnehavarna, bl.a. inom ramen för avtal, eller 

av medlemsstaterna, bör dock alla tekniska åtgärder som används vid 

genomförandet av sådana åtgärder åtnjuta rättsligt skydd. 

(52) När medlemsstaterna genomför ett undantag eller inskränkning för privat 

kopiering i enlighet med artikel 5.2 b bör de på samma sätt främja frivilliga 

åtgärder för att syftet med undantaget eller inskränkningen skall kunna uppnås. 

Om inga sådana frivilliga åtgärder för att göra mångfaldigande för privat bruk 

möjligt har genomförts inom rimlig tid får medlemsstaterna vidta åtgärder så att de 

personer som har rätt till undantaget eller inskränkningen i fråga kan utnyttja 

denna rätt. Frivilliga åtgärder från rättsinnehavarnas sida, inbegripet avtal mellan 

rättsinnehavare och andra berörda parter, eller åtgärder som vidtas av 

medlemsstaterna, hindrar inte rättsinnehavarna från att vidta tekniska åtgärder som 

överensstämmer med de undantag eller inskränkningar för kopiering för privat 

bruk i den nationella lagstiftningen som överensstämmer med artikel 5.2 b, varvid 

hänsyn skall tas till att rimlig kompensation skall utges enligt den bestämmelsen 

och till de eventuella skillnaderna mellan olika användningsvillkor i enlighet med 

artikel 5.5, till exempel begränsning av antalet exemplar vid mångfaldigandet. För 
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att förhindra missbruk av sådana åtgärder bör alla tekniska åtgärder som tillämpas 

vid genomförandet av dem åtnjuta rättsligt skydd. 

(53) Skyddet av tekniska åtgärder bör säkerställa en säker miljö för interaktiva 

tjänster som tillhandahålls på beställning på ett sådant sätt att allmänheten kan få 

tillgång till ett verk eller annat alster var och när den själv önskar. Då sådana 

tjänster omfattas av avtalsvillkor bör bestämmelserna i första och andra stycket i 

artikel 6.4 inte vara tillämpliga. Icke-interaktiva former av online-användning bör 

däremot fortfarande omfattas av dessa bestämmelser. 

(54) Betydande framsteg har gjorts i fråga om internationell standardisering av 

tekniska system för identifiering av verk och andra skyddade alster i digital form. I 

en miljö som i ökande utsträckning utnyttjar nät kan skillnader mellan de tekniska 

åtgärderna leda till inkompatibilitet mellan system inom gemenskapen. 

Kompatibilitet och interoperabilitet mellan olika system bör främjas. Det är i 

högsta grad önskvärt att utvecklingen av globala system främjas. 

(55) Den tekniska utvecklingen kommer att underlätta spridning av verk, särskilt 

via nät, och det kommer därför att krävas att rättsinnehavarna bättre kan identifiera 

verket eller alstret, upphovsmannen eller någon annan rättsinnehavare samt att de 

lämnar information om villkoren för användningen av verket eller alstret för att 

underlätta förvaltningen av de rättigheter som är knutna till dem. Rättsinnehavarna 

bör uppmuntras att använda märkning som, utöver den ovannämnda 

informationen, bland annat innehåller deras tillstånd när verk eller andra alster 

läggs ut på näten. 

(56) Det finns dock risk för att olaglig verksamhet kommer att äga rum i syfte att 

avlägsna eller ändra den till verket knutna elektroniska informationen om 

förvaltningen av rättigheterna eller på annat sätt sprida, importera i 

spridningssyfte, sända via radio eller television, överföra till eller göra tillgängliga 

för allmänheten verk eller andra skyddade alster från vilka denna information har 

avlägsnats utan tillstånd. För att förhindra en uppsplittring i rättsligt avseende som 

skulle kunna hindra den inre marknaden från att fungera, krävs att ett harmoniserat 

rättsligt skydd mot varje sådan verksamhet upprättas. 

(57) Varje sådant informationssystem för förvaltning av rättigheter som avses ovan 

kan, beroende på dess utformning, samtidigt behandla personuppgifter om 
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individers konsumtionsmönster i fråga om skyddade alster och göra det möjligt att 

kartlägga dessa individers beteende i online-sammanhang. De tekniska åtgärderna 

måste därför bland sina funktioner ha spärrar för skydd av privatlivet enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 

skydd för enskilda när det gäller behandling av och fri rörlighet för 

personuppgifter(10). 

(58) Medlemsstaterna bör se till att det finns effektiva sanktioner och möjligheter 

att vidta rättsliga åtgärder mot överträdelser av de rättigheter och skyldigheter som 

fastställs i detta direktiv. De bör vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att 

dessa sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder tillämpas. Dessa 

sanktioner bör vara effektiva, proportionella och avskräckande och bör inbegripa 

en möjlighet att söka skadestånd och/eller begära föreläggande samt, i tillämpliga 

fall, begära beslag av det material som använts vid överträdelsen. 

(59) I synnerhet i den digitala miljön kan de tjänster som mellanhänder erbjuder i 

ökande grad utnyttjas av en tredje part för att göra intrång. I många fall är det 

dessa mellanhänder som har de största möjligheterna att sätta stopp för sådant 

intrång. Utan att andra tillgängliga sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga 

åtgärder påverkas bör rättsinnehavare därför ha möjlighet att begära ett 

föreläggande mot en mellanhand som i ett nät förmedlar en tredje mans intrång i 

ett skyddat verk eller annat alster i ett nät. Denna möjlighet bör finnas tillgänglig 

även i sådana fall då de åtgärder som mellanhanden vidtar är undantagna enligt 

artikel 5. Villkoren och bestämmelserna för förelägganden av detta slag bör 

medlemsstaterna själva bestämma om i sin nationella lagstiftning. 

(60) Det skydd som föreskrivs i detta direktiv bör inte påverka nationella 

bestämmelser eller gemenskapsbestämmelser på andra områden, t.ex. industriell 

äganderätt, dataskydd, villkorad tillgång, tillgång till allmänna handlingar och 

regeln om kronologi för utnyttjande i media, som kan påverka skyddet av 

upphovsrätt eller närstående rättigheter. 

(61) För att följa bestämmelserna i WIPO-fördraget om framföranden och 

fonogram bör direktiven 92/100/EEG och 93/98/EEG ändras. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 
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KAPITEL I 

SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

 

Artikel 1 

Tillämpningsområde 

1. Detta direktiv avser det rättsliga skyddet för upphovsrätt och närstående 

rättigheter inom den inre marknaden, med särskild tonvikt på 

informationssamhället. 

 

2. Med undantag av de fall som anges i artikel 11 skall detta direktiv inte på något 

sätt påverka befintliga gemenskapsbestämmelser om 

 

a) det rättsliga skyddet för datorprogram, 
b) uthyrnings- och utlåningsrättigheter samt vissa upphovsrätter, närstående 

rättigheter på immaterialrättens område, 
c) upphovsrätt och närstående rättigheter beträffande satellitsändningar och 

vidaresändningar via kabel av program, 
d) skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter, 
e) det rättsliga skyddet för databaser. 
 

KAPITEL II 

RÄTTIGHETER OCH UNDANTAG 

 

Artikel 2 

Rätten till mångfaldigande 

 

Medlemsstaterna skall föreskriva en ensamrätt att tillåta eller förbjuda direkt eller 

indirekt, tillfälligt eller permanent, mångfaldigande, oavsett metod och form, helt 

eller delvis  

 

a) för upphovsmän: av deras verk, 
b) för utövande konstnärer: av upptagningar av deras framföranden, 
c) för fonogramframställare: av deras fonogram, 
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d) för framställarna av de första upptagningarna av filmer: av original och 
kopior av deras filmer, 

e) för radio- och televisionsföretag: av upptagningar av deras utsändningar, 
trådöverförda såväl som luftburna, inklusive kabel- och 
satellitsändningar. 

 

Artikel 3 

Rätten till överföring av verk till allmänheten och rätten att göra andra 

alster tillgängliga för allmänheten 

 

1. Medlemsstaterna skall ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda 

varje överföring till allmänheten av deras verk, på trådbunden eller trådlös väg, 

inbegripet att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att 

enskilda kan få tillgång till dessa verk från en plats och vid en tidpunkt som de 

själva väljer. 

 

2. Medlemsstaterna skall ge ensamrätt att tillåta eller förbjuda tillgängliggörandet 

för allmänheten, på trådbunden eller trådlös väg, på ett sådant sätt att enskilda kan 

få tillgång till dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer, 

 

a) för utövande konstnärer: av upptagningar av deras framföranden, 
b) för fonogramframställare: av deras fonogram, 
c) för framställarna av de första upptagningarna av filmer: av originalet och 

kopior av deras filmer, och 
d) för radio- och televisionsföretag: av upptagningar av deras sändningar, 

trådöverförda såväl som luftburna, inklusive kabel- och 
satellitsändningar. 

 

3. De rättigheter som avses i punkterna 1 och 2 skall inte anses vara konsumerade 

genom någon form av överföring till allmänheten eller genom att alster görs 

tillgängliga för allmänheten enligt denna artikel. 

 

Artikel 4 

Spridningsrätt 
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1. Medlemsstaterna skall ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda all 

slags spridning till allmänheten, genom försäljning eller på annat sätt, av originalet 

av deras verk eller av kopior av detta. 

 

2. Spridningsrätten för originalet eller kopior av verket skall inte konsumeras inom 

gemenskapen förutom i de fall då den första försäljningen av exemplaret i fråga, 

eller då den första gången någon annan form av överföring av äganderätten till 

detta, görs inom gemenskapen av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke. 

 

Artikel 5 

Undantag och inskränkningar 

 

1. Tillfälliga former av mångfaldigande enligt artikel 2, som är flyktiga eller utgör 

ett inkluderande av underordnad betydelse och som utgör en integrerad och 

väsentlig del i en teknisk process och vars enda syfte är att möjliggöra 

 

a) en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller 
b) en laglig användning  
 

av ett verk eller annat alster och som inte har någon självständig ekonomisk 

betydelse, skall undantas från den rätt till mångfaldigande som avses i artikel 2. 

 

2. Medlemsstaterna får föreskriva undantag eller inskränkningar från den rätt till 

mångfaldigande som avses i artikel 2 i följande fall: 

 

a) För mångfaldigande på papper eller varje annat liknande medium utfört med 
någon form av fotografisk teknik eller genom någon annan process med 
liknande resultat, med undantag av notblad, under förutsättning att 
rättsinnehavarna får rimlig kompensation. 

b) För mångfaldigande på alla typer av medier utfört av en fysisk person för 
privat bruk och där syftet varken direkt eller indirekt är kommersiellt, under 
förutsättning att rättsinnehavarna får rimlig kompensation varvid hänsyn skall 
tas till huruvida de tekniska åtgärder som avses i artikel 6 har tillämpats på det 
berörda verket eller alstret eller inte. 
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c) För särskilda fall av mångfaldigande, utan direkt eller indirekt ekonomisk eller 
kommersiell vinning, av bibliotek, utbildningsanstalter eller museer som är 
tillgängliga för allmänheten eller av arkiv. 

d) För efemära upptagningar av verk som utförs av radio- och televisionsföretag 
med hjälp av egen utrustning och för användning i de egna sändningarna; 
bevarande av dessa inspelningar i officiella arkiv får tillåtas med hänvisning 
till deras särskilda dokumentära värde. 

e) För mångfaldigande av radio- och televisionssändningar som utförs av sociala 
institutioner med icke-kommersiella syften, till exempel sjukhus eller 
fängelser, under förutsättning att rättsinnehavarna får rimlig kompensation. 

 

3. Medlemsstaterna får föreskriva undantag eller inskränkningar i de rättigheter 

som avses i artiklarna 2 och 3 i följande fall: 

 

a) Användning uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning eller 
vetenskaplig forskning, i den utsträckning som är motiverad med hänsyn till 
det icke-kommersiella syfte som skall uppnås, förutsatt att källan, inbegripet 
upphovsmannens namn, anges, om inte detta visar sig vara omöjligt. 

b) Användning för funktionshindrade, om användningen har direkt samband med 
funktionshindret och är av icke-kommersiell natur, i den utsträckning som 
krävs med hänsyn till funktionshindret i fråga. 

c) Mångfaldigande av pressen, överföring till allmänheten eller 
tillgängliggörande av utgivna artiklar om aktuella ekonomiska, politiska eller 
religiösa ämnen eller av verk eller andra alster av liknande slag i radio- eller 
televisionssändningar om sådan användning inte är förenad med uttryckliga 
förbehåll och förutsatt att källan, inbegripet upphovsmannens namn, anges, 
eller användning av verk eller andra alster i samband med nyhetsrapportering, 
i den utsträckning som är motiverad med hänsyn till informationssyftet och 
förutsatt att källan, inbegripet upphovsmannens namn, anges, om inte detta 
visar sig vara omöjligt. 

d) Citat för användning i t.ex. kritik och recensioner, förutsatt att de avser ett 
verk eller annat alster som redan lagligen gjorts tillgängligt för allmänheten, 
att källan, inbegripet upphovsmannens namn, anges, om inte detta visar sig 
vara omöjligt, och att användningen sker i enlighet med god sed samt i den 
utsträckning som krävs med hänsyn till det särskilda ändamålet. 

e) Användning i den allmänna säkerhetens intresse eller för att garantera ett 
korrekt genomförande eller en korrekt rapportering av ett administrativt, 
parlamentariskt eller rättsligt förfarande. 

f) Användning av politiska tal samt utdrag ur offentliga föreläsningar eller 
liknande verk eller alster i den utsträckning som är motiverad med hänsyn till 
informationssyftet och förutsatt att källan, inbegripet upphovsmannens namn, 
anges, förutom då detta visar sig vara omöjligt. 

g) Användning under religiösa högtidligheter eller officiella högtidligheter som 
anordnas av en offentlig myndighet. 

h) Användning av verk, till exempel arkitektoniska verk eller skulpturer, avsedda 
att vara stadigvarande placerade på allmän plats. 
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i) Inkluderande av underordnad betydelse av ett verk eller annat alster som del i 
ett annat material. 

j) Användning i syfte att annonsera en offentlig utställning eller försäljning av 
konstnärliga verk, i den utsträckning som behövs för att främja evenemanget, 
men all annan kommersiell användning är utesluten. 

k) Användning i karikatyr-, parodi- eller pastischsyfte. 
l) Användning i samband med demonstration eller reparation av utrustning. 
m) Användning av ett konstnärligt verk i form av en byggnad eller en ritning eller 

plan av en byggnad i syfte att rekonstruera denna byggnad. 
n) Användning genom överföring eller genom tillgängliggörande för enskilda i 

forskningssyfte eller för privata studier genom därför avsedda terminaler i 
lokalerna hos sådana inrättningar som avses i punkt 2 c av verk och andra 
alster som finns i deras samlingar och som inte omfattas av köpe- eller 
licensvillkor. 

o) Användning i vissa andra fall av mindre betydelse där undantag eller 
inskränkning redan finns enligt nationell lagstiftning, förutsatt att de endast 
berör analog användning och inte påverkar den fria rörligheten för varor och 
tjänster inom gemenskapen, om inte annat föreskrivs i de övriga undantag och 
inskränkningar som anges i denna artikel. 

 

4. Om medlemsstaterna får föreskriva undantag eller inskränkning från rätten att 

mångfaldiga enligt punkterna 2 och 3 får de också föreskriva undantag eller 

inskränkning från spridningsrätten enligt artikel 4 i den utsträckning som är 

motiverad med hänsyn till syftet med det tillåtna mångfaldigandet. 

 

5. De undantag och inskränkningar som föreskrivs i punkterna 1, 2, 3 och 4 får 

endast tillämpas i vissa särskilda fall som inte strider mot det normala utnyttjandet 

av verket eller annat alster och inte oskäligt inkräktar på rättsinnehavarnas legitima 

intressen. 

 

KAPITEL III 

SKYDD AV TEKNISKA ÅTGÄRDER OCH AV INFORMATION OM 

RÄTTIGHETSFÖRVALTNING 

 

Artikel 6 

Förpliktelser i fråga om tekniska åtgärder 
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1. Medlemsstaterna skall ge tillfredsställande rättsligt skydd mot kringgående av 

effektiva tekniska åtgärder om personen som utför kringgåendet känner till eller 

har skälig anledning att anta att han eller hon utför en sådan handling. 

 

2. Medlemsstaterna skall ge tillfredsställande rättsligt skydd mot tillverkning, 

import, spridning, försäljning, uthyrning, marknadsföring i försäljnings- eller 

uthyrningssyfte eller innehav i kommersiellt syfte av anordningar, produkter eller 

komponenter eller tillhandahållande av tjänster som 

 

a) marknadsförs eller utannonseras i syfte att kringgå, eller 
b) endast har ett begränsat kommersiellt intresse eller användningsområde av 

betydande art utöver att kringgå, eller 
c) huvudsakligen är utformade, konstruerade, anpassade eller framtagna i syfte att 

möjliggöra eller underlätta kringgående av  
 

en effektiv teknisk åtgärd. 

 

3. I detta direktiv avses med teknisk åtgärd varje teknik, anordning eller 

komponent som har utformats till att vid normalt bruk förhindra eller begränsa 

handlingar, med avseende på verk eller andra alster, som inte är tillåtna av 

innehavaren av enligt lag föreskriven upphovsrätt eller enligt lag föreskrivna till 

upphovsrätten närstående rättigheter eller av den rätt av sitt eget slag som 

föreskrivs i kapitel III i direktiv 96/9/EG. Tekniska åtgärder skall anses vara 

"effektiva" om användningen av ett skyddat verk eller annat alster kontrolleras av 

rättsinnehavarna genom en åtkomstkontroll- eller skyddsprocess, t.ex. kryptering, 

kodning eller annan omvandling av verket eller alstret eller en kontrollmekanism 

för kopiering, om processen uppfyller skyddsändamålet. 

 

4. Trots det rättsliga skyddet enligt punkt 1, i avsaknad av frivilliga åtgärder från 

rättsinnehavarnas sida, inbegripet avtal mellan rättsinnehavare och andra berörda 

parter, skall medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att 

rättsinnehavarna gör det möjligt för en person, som enligt nationell lagstiftning har 

rätt att utnyttja undantag eller inskränkningar i enlighet med artikel 5.2 a, 5.2 c-e, 

5.3a-b eller 5.3 e, att utnyttja sådana undantag eller inskränkningar i den mån som 
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behövs för att sådana undantag eller inskränkningar skall kunna utnyttjas, om 

denna person har laglig tillgång till det skyddade verket eller alstret i fråga. 

 

Medlemsstaterna får även vidta sådana åtgärder när det gäller en person som har 

rätt att utnyttja ett undantag eller en inskränkning enligt artikel 5.2 b, om inte 

rättsinnehavarna redan möjliggjort mångfaldigande för privat bruk i den mån som 

behövs för att undantaget eller inskränkningen i fråga skall kunna utnyttjas och i 

enlighet med bestämmelserna i artikel 5.2 b och 5.5, utan att rättsinnehavarna 

hindras från att i enlighet med dessa bestämmelser vidta lämpliga åtgärder vad 

avser antalet exemplar vid mångfaldigandet. 

 

De tekniska åtgärder som tillämpas frivilligt av rättsinnehavarna, inbegripet sådana 

som tillämpas vid genomförandet av frivilliga avtal, och tekniska åtgärder som 

tillämpas vid genomförandet av de åtgärder som vidtas av medlemsstaterna, skall 

åtnjuta det rättsliga skydd som föreskrivs i punkt 1. 

 

Bestämmelserna i första och andra stycket skall inte tillämpas på verk eller andra 

alster som gjorts tillgängliga för allmänheten i enlighet med överenskomna 

avtalsvillkor på ett sätt som gör att enskilda kan få tillgång till dem från en plats 

och vid en tidpunkt som de själva väljer. 

 

När denna artikel tillämpas inom ramen för direktiv 92/100/EEG och 96/9/EG 

skall denna punkt gälla i tillämpliga delar. 

 

Artikel 7 

Förpliktelser beträffande information om rättighetsförvaltning 

 

1. Medlemsstaterna skall ge tillfredsställande rättsligt skydd mot följande 

handlingar som utförs av personer med vetskap om att detta sker utan tillstånd, 

nämligen 

 

a) avlägsnar eller ändrar elektronisk information om rättighetsförvaltning, eller 
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b) vad gäller verk eller andra alster, som är skyddade enligt detta direktiv eller 
enligt kapitel III i direktiv 96/9/EG och från vilka information om 
rättighetsförvaltning har avlägsnats eller ändrats utan tillstånd, sprider, 
importerar i spridningssyfte, sänder ut i radio eller television, överför till eller 
gör dessa verk eller alster tillgängliga för allmänheten  

 

om personen i fråga vet eller har skälig anledning att anta att han därigenom 

orsakar, möjliggör, underlättar eller döljer intrång i någon i lag föreskriven 

upphovsrätt eller i lag föreskrivna upphovsrätten närstående rättigheter eller enligt 

den rätt av sitt eget slag som föreskrivs i kapitel III i direktiv 96/9/EG. 

 

2. I denna artikel avses med information om rättighetsförvaltning all information, 

lämnad av rättsinnehavare i syfte att identifiera ett verk eller annat alster som 

avses i detta direktiv eller omfattas av den rätt av sitt eget slag som föreskrivs i 

kapitel III i direktiv 96/9/EG, upphovsmannen eller andra rättsinnehavare, eller 

information om villkoren för användning av verket eller alstret liksom eventuella 

nummer eller koder som uttrycker sådan information. 

 

Bestämmelserna i första stycket skall gälla när någon av dessa uppgifter är 

kopplad till en kopia av, eller framträder i samband med överföring till 

allmänheten av, ett verk eller annat alster som avses i detta direktiv eller omfattas 

av den rätt av sitt eget slag som föreskrivs i kapitel III i direktiv 96/9/EG. 

 

KAPITEL IV 

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

 

Artikel 8 

Sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder 

 

1. Medlemsstaterna skall se till att det finns lämpliga sanktioner och möjligheter 

att vidta rättsliga åtgärder i fråga om intrång i de rättigheter och skyldigheter som 

fastställs i detta direktiv samt vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att 

dessa sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder tillämpas. 

Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. 
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2. Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att 

rättsinnehavare, vilkas intressen berörs av en intrångshandling som utförs inom 

dess territorium, kan föra talan om skadestånd och/eller begära föreläggande samt, 

i tilllämpliga fall, föra talan om beslag av det material som använts vid intrånget 

och även av sådana anordningar, produkter eller komponenter som avses i artikel 

6.2. 

 

3. Medlemsstaterna skall se till att rättsinnehavare har möjlighet att begära ett 

föreläggande gentemot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av en tredje part för att 

begå intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet. 

 

Artikel 9 

Fortsatt tillämpning av andra rättsliga bestämmelser 

 

Detta direktiv påverkar inte bestämmelser om i synnerhet patenträtt, 

varumärkesrätt, mönsterrätt, bruksmodeller, kretsmönster i halvledarprodukter, 

typsnitt, villkorad tillgång, tillgång till kabelöverföringar av radio- och 

televisionstjänster, skyddet för nationalskatter, deponeringsskyldighet enligt lag, 

lagstiftning om kartellbildning och illojal konkurrens, affärshemligheter, säkerhet, 

sekretess, dataskydd och skydd för privatlivet, tillgång till allmänna handlingar 

samt avtalsrätt. 

 

Artikel 10 

Tillämpning i tiden 

 

1. Bestämmelserna i detta direktiv skall tillämpas på alla verk och alla andra alster 

som avses i detta direktiv och som den 22 december 2002 skyddas genom 

medlemsstaternas lagstiftning om upphovsrätt och närstående rättigheter eller som 

uppfyller kriterierna för skydd enligt bestämmelserna i detta direktiv eller i de 

bestämmelser som avses i artikel 1.2. 
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2. Detta direktiv skall inte påverka åtgärder som har vidtagits och rättigheter som 

har förvärvats före den 22 december 2002. 

 

Artikel 11 

Tekniska anpassningar 

 

1. Direktiv 92/100/EEG ändras härmed på följande sätt: 

 

a) Artikel 7 skall utgå. 
b) Artikel 10.3 skall ersättas med följande: 
 

"3. Inskränkningarna får endast tillämpas i vissa särskilda fall som inte strider mot 

det normala utnyttjandet av alstret och inte oskäligt inkräktar på rättsinnehavarens 

legitima intressen." 

 

2. Artikel 3.2 i direktiv 93/98/EEG skall ersättas med följande: 

 

"2. Fonogramframställares rättigheter skall upphöra 50 år efter det att 

upptagningen gjordes. Om fonogrammet har publicerats lagligt under den tiden 

skall dock dessa rättigheter upphöra 50 år från dagen för den första lagliga 

publiceringen. Om ingen laglig publicering har ägt rum under den period som 

anges i första meningen och om fonogrammet har lagligen överförts till 

allmänheten under denna period skall rättigheterna upphöra 50 år efter den dag då 

den första lagliga överföringen gjordes till allmänheten. 

 

Om emellertid skyddstiden enligt denna punkt, i dess lydelse före ändringen 

genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 

om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället(11), har löpt ut och fonogramframställares rättigheter inte 

längre är skyddade den 22 december 2002 skall denna punkt inte innebära att de 

rättigheterna åter blir skyddade." 

 

Artikel 12 
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Slutbestämmelser 

 

1. Senast den 22 december 2004 och därefter vart tredje år skall kommissionen till 

Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén överlämna en 

rapport om tillämpningen av detta direktiv, i vilken kommissionen bl.a. med stöd 

av särskild information som lämnats av medlemsstaterna särskilt skall undersöka 

tillämpningen av artiklarna 5, 6 och 8 mot bakgrund av utvecklingen på den 

digitala marknaden. När det gäller artikel 6 skall den särskilt undersöka om den 

artikeln ger en tillräcklig skyddsnivå och om lagliga handlingar påverkas negativt 

av användningen av effektiva tekniska åtgärder. När så krävs, särskilt för att 

säkerställa en fungerande inre marknad enligt artikel 14 i fördraget, skall 

kommissionen föreslå ändringar av detta direktiv. 

 

2. Skyddet av närstående rättigheter enligt detta direktiv inverkar inte på något sätt 

på skyddet av upphovsrätt. 

 

3. En kontaktkommitté inrättas härmed. Den skall bestå av företrädare för de 

behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Den skall ha en företrädare för 

kommissionen som ordförande och sammanträda antingen på dennes initiativ eller 

på begäran av en medlemsstats delegation. 

 

4. Kommittén skall ha följande uppgifter: 

 

a) Att undersöka detta direktivs följder för den inre marknaden och att 
uppmärksamma eventuella svårigheter. 

b) Att anordna samråd om alla frågor i samband med tillämpningen av detta 
direktiv. 

c) Att underlätta informationsutbytet om den relevanta utvecklingen såväl i fråga 
om lagstiftning och rättspraxis som på det ekonomiska, sociala, kulturella och 
tekniska området. 

d) Att fungera som ett forum för bedömning av den digitala marknaden för verk 
och andra alster, däribland även privatkopiering och användning av tekniska 
åtgärder. 

 

Artikel 13 
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Genomförande 

 

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är 

nödvändiga för att följa detta direktiv före den 22 december 2002. De skall genast 

underrätta kommissionen om detta. 

 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till 

detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare 

föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda. 

 

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala 

bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas 

av detta direktiv. 

 

Artikel 14 

Ikraftträdande 

 

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska 

gemenskapernas officiella tidning. 

 

Artikel 15 

Adressater 

 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

 

Utfärdat i Bryssel den 22 maj 2001. 

 

På Europaparlamentets vägnar 

N. Fontaine 

Ordförande 

 

På rådets vägnar 
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M. Winberg 

Ordförande 
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