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““Balance” is a wonderful word, but the

trouble is determining what its content is.”1

                                                
1 Rights, Limitations and Exceptions: Striking a Proper Balance, European Commission DG III
Esprit Project Consensus Forum 1997, s 49.
http://www.imprimatur.net/IMP_FTP/exptforu.pdf
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1. Inledning

1.1 Problembakgrund

Upphovsrättens framväxt har genom tiderna alltid varit nära sammanknuten

med tekniska framsteg. Genom de tekniska framstegen har upphovsrätten

kommit att utvecklas, men ett behov av anpassning och komplettering har

också vuxit fram. Med den senaste tidens utveckling inom främst det

datatekniska området, har en ytterligare anpassning och komplettering av

upphovsrätten blivit nödvändig. Detta måste framför allt göras för att

upphovsrätten bättre ska svara mot den rådande ekonomiska verkligheten,

såsom de nya utnyttjandeformerna inom det upphovsrättsliga området.

Den politiska viljan har alltid varit att upprätthålla en balans mellan

upphovsmannen2 och samhället, liksom mellan upphovsmannen och övriga

parter, såsom andra rättighetsinnehavare. Som en följd av att upphovsrätten

ses över är det oundvikligt att denna balans kommer att ändras och

förskjutas. Särskilt angeläget är då att fråga sig huruvida denna

balansförskjutning är ändamålsenlig och verkligen tjänar de syften som den

aktuella upphovsrätten skall upprätthålla.

De intresseavvägningar som lagstiftaren gör måste grundas på ett specifikt

skyddsinnehåll för upphovsmannen, samt specificera i vilken utsträckning

upphovsmannen kan använda sig av eventuella skyddsmedel för att värna

om sina rättigheter. Det specifika skyddsinnehållet består av rättigheter för

upphovsmannen och balansen upprätthålls genom inskränkningar i dessa

rättigheter. Inskränkningarna handlar framför allt om tidsomfattningen för

rättigheterna och diverse undantag från en tänkt exklusiv rättighet.

                                                
2 Jag kommer i framställningen, i enlighet med URL, att använda mig av begreppet
upphovsman oavsett om jag avser verkets ursprunglige skapare eller den som eventuella
rättigheter har övergått till. Således kommer begreppen upphovsman och rättighetshavare
användas synonymt om det inte särskilt framgår av sammanhanget.
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Efter åratal av diskussioner och kompromisser antogs den 22 maj 2001 ett

nytt direktiv inom upphovsrättens område, Europaparlamentets och Rådets

Direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och

närstående rättigheter i informationssamhället (infodirektivet). Syftet med

infodirektivet är att anpassa och komplettera upphovsrättens ramar så att

nya produkter och verksamheter får ett godtagbart skydd i en digital

verklighet. Den digitala verkligheten som åsyftas är främst Internet. Visionen

är att antagandet av direktivet skall ge en ökad klarhet inom det

upphovsrättsliga området. Det finns dock de som anser att det nya direktivet

saknar substans och över huvud taget inte bidrar till någon klarhet alls, utan

snarare skulle kunna betraktas som ogiltigt. Anledningen till detta skulle vara

att det saknas förutsättningar för att anta direktivet med stöd av EG-

fördraget liksom de många kompromisser som ligger till grund för

antagandet.3 Införandet av många av artiklarna i nationell rätt är frivillig,

vilket kan innebära att direktivet inte hjälper till att skapa en enhetlig

europeisk upphovsrätt. Därmed inte sagt att direktivet inte kan bidra till att

skapa en gemensam bas för en europeisk upphovsrätt.

Den artikel som vållar mest bekymmer i det nya direktivet när det gäller

intresseavvägningar i upphovsrätten är artikel 6 angående förpliktelser i

fråga om tekniska åtgärder. Genom att direktivet föreskriver att skydd skall

ges för tekniska åtgärder uppkommer frågan hur långt dessa kan inskränka

en användares rätt att utnyttja den upphovsrättsliga vara han4 köpt. Artikel 6

måste vidare analyseras för att de facto förstå hur den skall tolkas i

förhållande till övriga artiklar i direktivet samt upphovsrättens grundstruktur.

Särskilt kan konstateras att en användares tillgångskontroll (access control),

trots att begreppet inte uttryckligen förekommer i direktivet, är nära knutet

till de tekniska åtgärderna, då dessa kan leda till ett begränsat nyttjande av

                                                
3 Se exempelvis Hugenholtz, Why the Copyright Directive is Unimportant and Possibly
Invalid, E.I.P.R. 2000 s 499.
4 Subjektet han skall i framställningen ses som könsneutralt och har endast valts på grund
av författarens skön.
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verk. Vidare bör direktivets lämplighet i förhållande till konkurrensrätten

beröras.

Infodirektivet är nära besläktat med lagstiftning i USA, främst Digital

Millennium Copyright Act (DMCA), vilken har varit föremål för mycket kritik.

DMCA antogs 1998 och det är på grund av likheter i regelverken troligt att

många av de problem som uppkommit i USA efter antagandet av DMCA även

kommer att uppkomma i Europa efter antagandet av infodirektivet. Jag

kommer därför att redogöra för denna lag samt vissa tillämpningsproblem

som DMCA skapar, främst vad gäller det legala skyddet för tekniska åtgärder,

för att sedan diskutera huruvida dessa problem kan tänkas uppkomma även i

Europa.

1.2 Problemformulering

• I vilken utsträckning kan infodirektivet leda till att användandet av

en upphovsrättslig vara hämmas av inskränkningar i form av

tekniska skyddsåtgärder?

• Kan balansen mellan användare och upphovsmän komma att

förskjutas?

• Är detta i så fall en ändamålsenlig förskjutning?

1.3 Syfte

Jag syftar med denna uppsats redogöra för infodirektivet och några av de

problem som skapas i och med antagandet av detta. Jag avser vidare att

belysa problematiken med att upprätthålla en balans mellan

upphovsrättsinnehavare och användare samt redogöra för denna utveckling.

Vidare kommer även balansen mellan upphovsrättsinnehavare, samhällets

intresse och användare att utredas. Därefter har jag för avsikt att undersöka

artikel 6 som behandlar förpliktelser i fråga om tekniska åtgärder och denna

artikels förhållande till direktivets övriga artiklar.
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1.4 Metod

Jag har för avsikt att i denna uppsats främst använda mig av traditionella

rättskällor såsom lagtext, rättspraxis, förarbeten, doktrin och annan

normgivning. Vidare har jag inspirerats av den allmänna samhällsdebatten

när det gäller intresseavvägningar i upphovsrätten. När det gäller uppsatsens

analyserande del kommer jag till stor del att använda mig av

ändamålstolkning för att se om syftena med direktivet är uppfyllda, med

tanke på vad direktivets artiklar föreskriver.

1.5 Avgränsningar

Tyngdpunkten kommer i uppsatsen att vara på den del av immaterialrätten

som behandlas inom upphovsrätten. Föremål för min analys är främst artikel

6 i infodirektivet, men viss vägledning kommer naturligtvis att hämtas från

direktivets övriga artiklar.

1.6 Disposition

I det inledande kapitlet kommer jag att redogöra för upphovsrättens natur

och historiska utveckling. Den senaste tioårsperioden har ett flertal direktiv

antagits som har bidragit till denna utveckling. Jag kommer kortfattat att

redogöra för dessa och reflektera över hur den upphovsrättsliga balansen har

påverkats. Balansen mellan olika intressenter i upphovsrätten behandlas i

kapitel tre. I samband med detta kommer instrument för upprätthållande av

en tänkt balans presenteras.

Tekniska skyddsåtgärder är ett centralt begrepp i uppsatsen och i kapitel fyra

redogörs för vad som innefattas av detta begrepp. Därefter kommer i kapitel

fem infodirektivet och DMCA att presenteras utförligare. Läsaren får därmed

information om de problem jag anser uppkommer i och med antagandet av

direktivet. Slutligen kommer jag att analysera direktivets sjätte artikel och

hur jag anser att denna kan tänkas leda till en balansförskjutning i

upphovsrätten.
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1.7 Målgrupp

Målgruppen för denna uppsats är främst yrkesverksamma jurister som

arbetar med upphovsrättsliga frågor och är intresserade av dessas dynamik,

liksom upphovsmän som finner det intressant med frågor kring antagandet

av infodirektivet. Uppsatsen vänder sig vidare till andra intressenter inom

upphovsrätten som finner nöje i att förkovra sig i läran om balansen i

upphovsrätten.



11

2. Upphovsrättens utveckling

I detta kapitel redogörs för den historiska utvecklingen av vår tids

upphovsrätt med särskilt tyngdpunkt på teorier som används för att förklara

upphovsrättens rättfärdigande. Jag kommer vidare att tydliggöra vad det är

som skyddas av upphovsrätten samt belysa utvecklingen inom upphovsrätten

inom det europeiska samarbetet.

2.1 Historiska aspekter på upphovsrätt

Det är av avgörande nationell angelägenhet att de som skapar verk får sina

intressen tillgodosedda. Dessa intressen kan vara alltifrån ekonomisk

ersättning till att endast få möjligheten att uttrycka sina personliga

erfarenheter. Med hänsyn till den moraliska basen för att skydda ett verk,

exempelvis en författares bok, har basen förmodligen alltid existerat. Det är

först på senare år, i och med att kopieringen av verk har kommit att

underlättats genom tekniska framsteg, som författarens egendom som sådan

behövt legalt skydd. Ett tekniskt framsteg som fick stor betydelse för

utvecklandet av upphovsrätten var tryckpressen, vilken introducerades i

England år 1476.5

Tryckpressen ledde till att system utarbetades inom vilka vissa tryckerier fick

ett (ekonomiskt) statsprivilegium att trycka vissa titlar eller grupper av

böcker. Privilegiet hade sitt ursprung i vad många skulle kalla kapitalismens

vagga; Venedig runt år 1500 som då var Västeuropas kommersiella centra.

Statsprivilegierna, som anammades av många länder,6 hade syftet att

stimulera tillväxten i den lokala industrin och uppmuntra importen av nya

industriella metoder. Dessa statsprivilegier är ursprunget till dagens

upphovsrättsliga system. Påpekas bör att de exklusiva privilegierna tillhörde

boktryckarna och att det inte var förrän i mitten på 1600-talet som

boktryckarna började betala författarna för rätten att trycka deras verk,

                                                
5 Whale, Copyright – Evolution, Theory and Practice s 2 f.
6 Under 1600-talets senare hälft beviljades i Sverige privilegier i större omfattning.
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kanske beroende på att de var tvungna att möta efterfrågan på nytt material

från allmänheten.7

Det var i England som den allmänna upphovsrättsliga utvecklingen skedde

och 1709 tog upphovsrätten form genom Statute of Anne. Lagen var avsedd

att reglera det kaos som rådde på den engelska boktryckarmarknaden, på

vilken missbruk av monopolsituationer var en vanlig bild. Utvecklingen var en

följd av äldre regler inom Common Law från början av 1600-talet. Statute of

Anne skyddade upphovsmannen mot privatkopior under en fjortonårsperiod

och var således endast inriktad på verkets mångfaldigande. Inget som

föreskrevs i lagen kan hänföras till några ideella rättigheter för

upphovsmannen. Om upphovsmannen levde efter dessa fjorton år fanns

möjligheten att förlänga upphovsrätten med ytterligare fjorton år innan

verket övergick till att vara allmän egendom.8

Det kopierade verket fick sedermera ett allt större ekonomiskt värde och

detta kom snart att avspegla sig i rättssystemet. Mot slutet av 1800-talet fick

immaterialrätten, med hjälp av industrialiseringen, sitt verkliga genombrott.

De flesta industriländer hade då en immaterialrättslagstiftning vars

grundprinciper lever kvar än idag. Vid denna tid antogs som bekant

Pariskonventionen (1883), vilken reglerar skydd för industriell rätt (patent,

mönster, varumärken, m.m.) och Bernkonventionen (1886), vilken reglerar

upphovsrätt.

Den sfär i vilken upphovsrättsliga verk kan existera har kommit att utvidgas

alltmer som en följd av den digitaliserade vardag vi idag lever i. Intåget av

nya medier såsom video och Internet har kraftigt bidragit till denna

framväxt.9 Immaterialrättens utveckling har således alltid varit påverkad av

den tekniska utvecklingen. I takt med att tekniken har utvecklats har det

                                                
7 Bettig, Copyrighting Culture – The political Economy of Intellectual Property s 16-18.
8 Ploman & Hamilton, Copyright – Intellectual Property in the Information Age s 12 f.
9 Koktvedgaard & Levin, Lärobok i Immaterialrätt s 25-28.
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uppkommit ett behov av att återställa den tänkta balansen i

immaterialrättsliga förhållanden.

Trots att upphovsrätten har utvecklats ytterligare, speciellt de senaste åren,

finns det de som till och menar att upphovsrätten numera skulle vara död

och det har skrivits manifest för att proklamera detta faktum. Debatten tog

fart när John Perry Barlow ifrågasatte upphovsrätten i tidskriften Wired 1994.

Barlow menade att upphovsrätten inte var utformad för att skydda idéer eller

information utan endast idéer i fixerad form. Således menade Barlow att

upphovsrätten skulle vara död – eller i vart fall inte anpassad till den digitala

tidsåldern.10

I den svenska samhällsdebatten föreslog utbildningsministern i samband

med återförande av allemansrätten i svensk rätt att även en allemansrätt

skulle gälla inom det kulturella området. Uttalandet kom i samband med att

svårigheter upplevdes vid reformarbetet med nya principer gällande

intresseavvägningar i upphovsrätten på utbildningens område.11

De senaste tio åren har utvecklingen av immaterialrätterna nästan

uteslutande handlat om skyddsintressen. Marianne Levin menar att det ligger

en fara i att en utveckling går starkt enbart i en riktning och att detta kan

leda till en rekyl. Eftersom den immaterialrättsliga lagstiftningen traditionellt

bygger på en avvägning mellan nyttiga ensamrätter och nyttig effektiv

konkurrens, kan endast en sund avvägning motiveras från samhällssynpunkt.

Systemet med ensamrätter kan bara motiveras om det som omfattas av en

ensamrätt innebär ett tillskott till samhällets vetande, kunnande och/eller

utveckling och även verkar konkurrensfrämjande. Immaterialrätterna

motiveras således med att de är samhällsnyttiga, eftersom de ger upphov till

inspiration. I och med den senaste tidens förstärkningar av immaterialrätter

                                                
10 Barlow, The Economy of Ideas – A framework for patents and copyrights in the Digital
Age (Everything you know about intellectual property is wrong.)
http://www.eff.org/cafe/barlow.html
11 Ploman & Hamilton, Copyright – Intellectual Property in the Information Age s 199.
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har upphovsmännens ställning kommit att förstärkas i förhållande till det

allmännas intressen.12

2.2 Teorier om upphovsrätten och dennas rättfärdigande

Upphovsrättens samhälleliga berättigande har varit föremål för debatt och de

ensamrätter som upphovsmannen åtnjuter har av många upplevts som ett

hinder för produktions- och meningsutbyte.

Historiskt sett har ett antal olika teorier utarbetats för att rättfärdiga

upphovsmannens exklusiva rättigheter och inskränkningar i dessa. Den

ursprungliga teorin, som av många anses ligga till grund för upphovsrätten,

är naturrättsteorin. När det gäller naturrättsteorin och ursprunget av

upphovsrätten kan teorin spåras tillbaka till John Locke och hans verk ”Two

Treaties on Government” från 1690 i vilket han skriver att varje man har

äganderätt till sin egen person. Allt arbete som personen utför med hjälp av

sin kropp tillhör, som sig bör, just den personen. Detta synsätt använde

Locke visserligen när det gällde materiell egendom, men synsättet har även

används i den europeiska rättstraditionen när det gäller rättfärdigandet av

immateriella rättigheter.13

Milton skrev om en naturrättslig äganderätt till ett verks kopia under mitten

på 1600-talet, men det troliga är – med beaktande av dåtidens

privilegiesystem – att äganderätten avsåg boktryckarna och inte

författarna.14 Trots att det inte fanns några uttryckliga regler som skyddade

författarna så togs det för givet att de hade rätten att bestämma över

huruvida verket skulle tryckas eller framföras.15

Den intellektuella äganderätten – med sitt ursprung i naturrättsliga

resonemang – har använts som ett starkt argument i den kontinentala

                                                
12 Levin, Lex ferenda s 117-118.
13 Merges, Menell & Lemley, Intellectual Property in the New Technological Age s 3-5.
14 Bettig, Copyrighting Culture s 22.
15 Ploman & Hamilton, Copyright – Intellectual Property in the Information Age s 10.
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upphovsrättsliga rättstraditionen. Den intellektuella äganderätten gjorde sig

på allvar gällande i revolutionstidens Frankrike. En tillämpning av

naturrättsläran innebär ett bejakande av argumentationen att den som gjort

en intellektuellt skapande insats bör njuta frukterna därav.

Även i den rättspolitiska argumentationen urskiljs principen om en

intellektuell äganderätt. I dag återfinns principen om en intellektuell

äganderätt bland annat i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Enligt artikel 27.2 har alla;

”the right to the protection of the moral and material interests

resulting from any scientific, literary or artistic production of

which he is the author”.

Artikel 27.2 skall vägas gentemot artikel 27.1 vilken föreskriver att alla har;

“the right freely to participate in the cultural life of the

community, to enjoy the arts and to share in scientific

advancements and its benefits”.

Artikel 27 ger således uttryck för an intresseavvägning mellan

upphovsmannen och samhället och dess användare, då artikeln föreskriver

en ideell och materiell rätt för upphovsmannen, samtidigt som artikeln

föreskriver att alla ska ha rätt att ta del av det kulturella livet och dela

fördelar som vetenskapligt arbete medför.

De grundläggande principerna för rättfärdigande av immaterial- och

upphovsrätt inom den anglosaxiska rätten är utilitarismen och tanken om

ekonomiska incitament. Även naturrätten och då främst principen om den

personliga rätten till något man skapat har används för att förklara och

utveckla omfattningen i upphovsrätten inom den anglosaxiska
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rättstraditionen.16 Upphovsrätten i USA bygger således på att det skall finnas

ett incitament till att uppfinna och skapa men dess främsta syfte tycks ligga i

allmänhetens intresse och endast sekundärt i att belöna upphovsmannen.17

Upphovsrätten är ett sätt att organisera samspelet mellan ekonomiska och

kulturella faktorer och det går att urskilja fem traditionella grunder till förmån

för upphovsmannens rätt. För det första kan naturrättsteorin appliceras på

grunden om en allmän social rättvisa. Författaren eller upphovsmannen till

ett verk skall kunna njuta frukterna av sitt arbete. För det andra är det av

största vikt att den kulturella utvecklingen förs framåt och upphovsrätten

fungerar då som ett incitament till skapande. För det tredje kan en ren

ekonomisk grund urskiljas. En investering för att skapa ett verk är lättare att

få, om det föreligger skydd för verket när detta är färdigskapat. Den fjärde

grunden utgörs av rent moraliska perspektiv. Eftersom verket är ett uttryck

för upphovsmannens tankar skall denna ha möjligheten att bli erkänd för sitt

verk och bestämma över dess exploaterande. För det femte är det

avgörande ur nationell synvinkel. Utan ett tillbörligt skydd skulle endast en

mager flora av kulturella verk existera.18

2.3 Upphovsrättsliga modeller

Det brukar inom upphovsrätten talas om två skilda modeller. I anglosaxisk

rätt har Copyrightmodellen utvecklats, som kännetecknas av kommersiella

intressen och rätten till mångfaldigande, medan det i andra länder är droit

d`auteur som är den gällande principen. Droit d`auteur modellen är mer

inriktad på upphovsmannens intressen, såväl ekonomiska som ideella.

Inom den svenska rätten har ingen av modellerna varit dominerande och

numera har gränserna även suddats ut i EG-rätten. Det uppkommer numera

egentligen konflikter mellan europeisk och amerikansk rätt.19 Dessa konflikter

                                                
16 Merges, Menell & Lemley, Intellectual Property in the New Technological Age s 2.
17 Merges, Menell & Lemley, Intellectual Property in the New Technological Age s 351.
18 Ploman & Hamilton, Copyright – Intellectual Property in the Information Age s 22-24.
19 Koktvedgaard & Levin, Lärobok i Immaterialrätt s 56 f.
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består framför allt i att droit d`auteur modellen ger mer skydd för

upphovsmannens ideella intressen, medan copyright modellen är präglad av

kommersiella intressen.

Intressant att reflektera över är att benämningen på upphovsrätten på

respektive språk de facto återspeglar vilken modell det är frågan om. Inom

den anglosaxiska rätten är benämningen copyright och tar således sikte på

rätten att kopiera. Den tyska rätten Urheberrecht är liksom droit d`auteur

inriktad på upphovsmannens intressen. En direkt översättning från tyskan

och franskan vore upphovsmannarätt respektive författarrätt.

2.4 Vad är det som egentligen skyddas av upphovsrätten?

Skyddsobjektet för upphovsrätten kan vara verkstyper av olika slag. I den

svenska upphovsrätten åtnjuter litterära eller konstnärliga verk skydd,20 men

även närstående rättigheter såsom utövande konstnärers framförande eller

katalogskyddet i 49 § URL kan vara skyddsobjekt. Även bearbetningar av

existerande verk och överföringar av sådana verk till en annan konstart

åtnjuter ett självständigt skydd enligt 4 § 1 st. URL. Till bearbetningar av

verk hör exempelvis översättningar av litterära verk. Upphovsrätten är ingen

prioritetsrätt, utan utgör ett skydd mot oauktoriserat eftergörande och

utnyttjande.

För att komma i åtnjutande av upphovsrättsligt skydd ställs krav på att

verket skall vara originellt. Originalitetskravet gäller verkets ursprunglighet

och individualitet. Vidare gäller att den som presterar ett verk genom sin

personliga insats kan göra anspråk på upphovsrätt, även om det senare

konstateras att någon har presterat något relativt likartat. Det krävs ingen

registrering för att ge upphovsmannen rättigheter.21

                                                
20 I lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) 1 kap. 1 § 1 st.
ges en exemplifiering på verk. Denna exemplifiering omfattar bland annat datorprogram,
musikverk, filmverk och skönlitterära verk.
21 Koktvedgaard & Levin, Lärobok i Immaterialrätt s 65 ff.
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Skyddssubjektet inom upphovsrätten är upphovsmannen. Den

grundläggande principen i den moderna upphovsrätten är att upphovsrätten

tillkommer just upphovsmannen. I den svenska lagtextens betydelse innebär

upphovsman inte allena den som de facto skapat verket, utan även andra

rättshavare till vilka rättigheter och befogenheter kan tänkas ha övergått

till.22 Vad gäller skyddets innehåll inom den svenska upphovsrätten så är

detta fastlagt i 2 och 3 §§ URL. Upphovsmannen besitter en uteslutande rätt

att framställa exemplar av verket och göra verket tillgängligt för allmänheten.

Den centrala förfoganderätten utgörs således av rätten att framställa

exemplar. Vad gäller skillnaden mellan originalexemplar och kopior innehåller

lagen inte någon bestämmelse.23 Speciellt när det gäller

informationssamhället har gränslandet mellan original och kopia kommit att

uppmärksammas. Infodirektivet föreskriver i artikel 5.1 att;

”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 in artikel 2”

                                                
22 Koktvedgaard & Levin, Lärobok i Immaterialrätt s 95.
23 Koktvedgaard & Levin, Lärobok i Immaterialrätt s 112 f.
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Det direktivet behandlar är inget annat än att cachning24 och webbrowsning

vid nedladdning av hemsidor på Internet inte utgör något kränkande av

upphovsmannens centrala förfoganderätt. I propositionen om rättsligt skydd

för databaser framhölls att exemplarframställning förutsätter en så

självständig fixering av verket att det kan spridas bland allmänheten.25

Övervägandet om den självständiga fixeringen i upphovsrätten är att anse

som självklar, då upphovsrätten de facto skall värna om verksutnyttjandet

och anpassa sig till ny teknik så att inte kommunikationsprocesser hämmas

på ett icke önskvärt och överdrivet sätt.

Rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten omfattar enligt 2 § 3 st.

URL tre förfoganden. Dessa utgörs av framföranderätten, spridningsrätten

(rätten att sprida exemplar till allmänheten) och visningsrätten (rätten att

framföra verket offentligt). Dessa förfoganderätter utgör sammantaget den

förmögenhetsrätt som tillkommer upphovsmannen.

Skyddets innehåll omfattar även en ideell rätt (3 § URL), vilken omfattar

upphovsmannens rätt att bli namngiven vid utnyttjandet av hans verk, samt

rätten att motsätta sig kränkande ändringar eller dylikt av verket.

2.5 Upphovsrättslig utveckling inom det europeiska samarbetet

På grund av den nya tidens teknik har den svenska och internationella

upphovsrätten kommit att behöva anpassas till nya förhållanden. Den digitala

tekniken har gjort att kopiering och spridning av upphovsrättsligt skyddade

verk möjliggjorts på ett helt annat sätt än tidigare. Inte minst Internet har

möjliggjort detta i en aldrig tidigare skådad omfattning. Genom de allt

                                                
24 Cache är en tillfällig samlingsplats för data som används av webbläsarna (till exempel
Internet Explorer) för att göra surfningen på Internet snabbare. Cachning kan också avse
tillfällig samlingsplats på servrar hos Internetleverantörer som lagrar hemsidor som har
levererats till en användare. För en utförligare redogörelse om upphovsrätt och cachning, se
Hugenholtz, Caching and Copyright: The Right of Temporary Copying E.I.P.R 2000 s 482.
25 Prop. 1996/1997:111 s 31 f.
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snabbare Internetförbindelserna såsom ADSL26 och bredband27 kan

användare genom diverse fildelningsprogram ladda ner musik, filmer mm

utan större kostnader eller tidsåtgång. De senaste tio åren har en rad EG-

direktiv antagits som har tvingat den svenska lagstiftaren att anpassa vår

upphovsrättsliga lagstiftning. Dessa är datorprogramsdirektivet

(91/250/EEG), uthyrnings- och utlåningsdirektivet (92/100/EEG), satellit- och

kabeldirektivet (93/83 EEG), skyddstidsdirektivet (93/98/EEG),

databasdirektivet (96/9/EEG) och nu senast infodirektivet (2001/29/EG) samt

direktiv om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av

originalkonstverk (följerätt) (2001/84/EG).28

                                                
26 ADSL står för asynchronous digital subscriber line och förmedlar signaler genom det
befintliga telenätets vanliga kopparledningar. (I Sverige just nu är den praktiska
uppkopplingshastigheten för privatpersoner maximalt 2,5 Mbit/s.)
27 Bredband är ett samlingsnamn som används för alla uppkopplingshastigheter över 2
Mbit/s.
28 Koktvedgaard & Levin, Lärobok i Immaterialrätt s 55 f.
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3 Balansen inom upphovsrätten

I detta kapitel kommer jag att identifiera olika intressenter inom

upphovsrätten och diskutera dessas roll i dagens upphovsrätt. Jag avser

vidare att ge läsaren en bild av hur balansen inom informationssamhällets

upphovsrätt ser ut och vilka instrument som finns för att reglera denna

balans; dels inom upphovsrätten, dels utanför upphovsrättens regelsystem.

Vidare kommer jag att redogöra för hur ekonomiska teorier kan appliceras på

upphovsrätten och vad dessa kan bidra med för att optimera balansen

mellan intressenter i upphovsrätten.

3.1 Upphovsrättens intressenter och dessas intressen

Vad gäller balansen inom immaterialrätten och främst upphovsrätten, som är

mitt primära undersökningsfält, kan olika intressenter identifieras.

Upphovsmannen måste anses vara en av de primära intressenterna. Det är

dennes rättigheter som lagstiftaren vill skydda, även om så inte var fallet i

upphovsrättens gryningsland. Synpunkter om upphovsmannen som primär

intressent i den europeiska rättstraditionen har sitt ursprung i den enskildas

intressen, främst vad gäller ideella och ekonomiska intressen. Det krävs även

att samhälleliga intressen betraktas så att upphovsrätten gynnar en

ändamålsenlig samhällsutveckling. Två andra intressegrupper som inte kan

undervärderas är förläggare och dylika distributörer av verk samt

konsumenterna. Således har fyra intressegrupper identifierats i

upphovsrätten; upphovsmannen, förläggaren, konsumenten29 och

samhället.30

                                                
29 I uppsatsen görs ingen skillnad på konsument och användare, utan dessa begrepp
används synonymt.
30 Ploman & Hamilton, Copyright – Intellectual Property in the Information Age s 25.
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I SOU 1956:25 framgår att upphovsmannens individuella intressen bör vägas

mot de samhällsintressen som kan vara av betydelse. Här kan det vara fråga

om såväl egentliga samhällsintressen som kollektiva intressen, vilka kan vara

anspråk från enskilda personer eller delar av allmänheten. Till syvene och sist

så får det ändå anses som att upphovsrättsliga alster blir till för denna

allmänhet. I sista hand blir det fråga om en skälighets- och

lämplighetsprövning mellan motstridiga intressen, men det är endast i vissa

hänseenden som undantag skall vara så pass tvingande att de måste

föranleda inskränkningar i upphovsmannens rätt.31

Kollektiviseringen av upphovsmän har lett till att dessa har kunnat hävda sina

rättigheter på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Bevakandet och den

praktiska administrationen av upphovsmännens rättigheter förutsätter till stor

del en viss kollektivisering. I Sverige utgörs de viktigaste administrativa

organisationerna av STIM, COPYSWEDE, BONUS, BUS och SAMI. När det

gäller lagstiftningsfrågor och kulturpolitik företräds organisationerna av ett

överordnat fackligt samarbetsorgan, KLYS (Konstnärliga och Litterära

Yrkesutövares Samarbetsnämnd). Organisationerna har varit företrädda i

såväl upphovsrättsutredningar som WIPO-förhandlingar och har genom sin

ekonomiska makt spelat en stor och viktig roll i lagstiftningsarbetet.32

Det kan konstateras att de specifika intressen som olika intressegrupper

inom upphovsrätten har, till viss del är motsatta, men de kan även

sammanfalla. Hos upphovsmannen finns oftast ett ekonomiskt intresse och

denna vill därmed att upphovsrätten på bästa möjliga sätt bidrar till att

tillgodose detta intresse. När det gäller det samhälleliga intresset så är det av

vikt att den kulturella utvecklingen förs framåt och att samhället får tillgång

till upphovsrättsligt skyddat material. Upphovsrätten bör därför fungera som

ett incitament till skapande, eller skall i vart fall tillgodose den kulturella

utvecklingen. Användarens intresse är, att – utan större inskränkningar –

                                                
31 SOU 1956:25 s 86.
32 Koktvedgaard & Levin, Lärobok i Immaterialrätt s 109.
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kunna tillgodogöra sig de verk han har försett sig med. Det ligger även i

användarens intresse att det finns en rik flora av information tillgänglig.

Vidare vill användarna kunna använda den befintliga tekniken utan några

större restriktioner och till ett skäligt pris. De intressen som sammanfaller är

det faktum att det ligger i samtliga intressegruppers intresse att det över

huvud taget skapas verk.

Infodirektivets beaktandesats nummer 9 uttrycker att utgångspunkten för en

harmonisering av upphovsrätten måste vara en hög skyddsnivå och att

skyddet av upphovsrätter bidrar till att bevara och utveckla kreativiteten och

därmed gagnar såväl upphovsmän, konsumenter som allmänheten. Det står

visserligen klart att en viss skyddsnivå av upphovsrätt gagnar konsumenter,

men det är långt ifrån utrett att en hög skyddsnivå skulle gagna

konsumenterna och samhället.

Enligt en artikel i Dagens Nyheter är justitieminister Thomas Bodström

tveksam till om URL är en bra avvägning mellan rättighetsinnehavarnas och

olika användares intressen.33 Det framgår visserligen inte på vilket sätt lagen

inte ger uttryck för en bra avvägning men av sammanhanget kan det utläsas

att Bodström tycker att rättighetsinnehavarnas rättigheter bör stärkas.

3.2 Instrument för att balansera intressen i upphovsrätten

3.2.1 Begränsningar i upphovsrätten

Ett av de effektivaste instrumenten för att balansera intressen i

upphovsrätten är naturligtvis själva definitionen av vad som skall åtnjuta

upphovsrättsligt skydd och hur länge som skyddet skall gälla.

Tiden för skydd av upphovsrätten har genom tiderna kommit att förlängas. I

förhållande till Sveriges internationella förpliktelser är skyddstiden

                                                
33 Dagens Nyheter 2002-04-22.
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förhållandevis lång, men skall ses i ljuset av modern teknik.34 I

upphovsrättens första skede omfattade som bekant förläggarnas ensamrätt

endast en fjortonårs period. Tidsperioden för det upphovsrättsliga skyddet

har sedan kommit att expandera alltmer. I huvudregel omfattar idag

skyddstiden 70 år post mortem auctoris, dvs. 70 år efter upphovsmannens

dödsår. Motiven till den alltmer förlängda skyddstiden för upphovsrätten är

framför allt hänsyn till upphovsmannens efterlevande och de sociala skäl som

kan anföras i sammanhanget. Givetvis spelar även kommersiella intressen in

då en förvärvare av upphovsrättsliga verk – exempelvis förlag – vill behålla

ensamrätten under en lång period och få ett gott investeringsskydd.35

För att uppfylla den ändamålsenliga balansen mellan rättighetsinnehavare,

samhälle och tredje man har lagstiftaren infört även andra begränsningar i

ensamrätten. Inskränkningarna i upphovsmannens rättigheter bör inte ses

undantag från en huvudregel, utan snarare som ett instrument som finns till

för att balansera och upprätthålla upphovsmannens rättigheter jämte

säkerställande av en användares frihet att bruka verket.36

Förutom begränsningar i tiden existerar således även begränsningar vad

gäller vissa förfoganden som är tillåtna utan ersättning till upphovsmannen.

Ett exempel på en sådan förfoganderätt är rätten att framställa exemplar för

enskilt bruk37 enligt 12 § URL. En samhällelig avvägning beträffande

begränsningar i ensamrätten är reglerna om tvångslicenser.38 Andra

                                                
34 Koktvedgaard & Levin, Lärobok i Immaterialrätt s 174.
35 Koktvedgaard & Levin, Lärobok i Immaterialrätt s 172.
36 Bernt Hugenholtz vid IMPRIMATUR Consensus Forum in association with IFLA,
Amsterdam, 30/31 October 1997, www.imprimatur.net/IMP_FTP/exptforu.pdf
37 Vad som egentligen skall omfattas av termen enskilt bruk råder delade uppfattningar om.
Rätten att kopiera datorprogram, rätt att uppföra byggnadsverk, eller framställa exemplar i
digital form av sammanställningar i digital form är undantagna från rätten att framställa
exemplar för enskilt bruk (12 § 2 st. URL). Användarna av verk föredrar en extensiv tolkning
av begreppet medan upphovsmännen gärna ser en så restriktiv tolkning som möjligt. Rätten
tillkommer endast fysiska personer enligt SOU 1983:65 s 101. Paragrafen är tvingande till
användarens förmån. Kopieringen för enskilt bruk omfattar även den närmsta
bekantskapskretsen liksom arbetskollegor. I SOU 1956:25 s 182 framgår att enstaka
exemplar inte kan överstiga några tiotal exemplar och att verkets upplaga är avgörande för
bedömningen.
38 Koktvedgaard & Levin, Lärobok i Immaterialrätt s 31-33.
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samhälleliga avvägningar är undantagen om citaträtt liksom rätten till

arkivering av verk. Inom den angloamerikanska rättstraditionen fungerar

också principen om fair use eller fair dealing inskränkande i upphovsmannens

rättigheter. För att kompensera upphovsmannen för de ekonomiska förluster

som denne lider vid diverse bandupptagningar och kopieringar i hemmet har

en särskild kassettavgift införts, se URL 26 k §. Tanken bakom avgiften är att

ge upphovsmännen kompensation för det förmodade försäljningsbortfallet.39

Bernkonventionen40 ger i artikel 9 (2) konventionsstaterna möjligheten att

införa inskränkningar i upphovsmannens rättigheter om undantaget anpassas

enligt det så kallade trestegstestet;

”It shall be a matter for legislation in the countries of the Union

to permit the reproduction of such works in certain special cases,

provided that such reproduction does not conflict with a normal

exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the

legitimate interests of the author”.

Trestegstestet innebär således att konventionsstaterna har rätt att införa

inskränkningar I upphovsmannens rättigheter. De tre stegen som måste

beaktas är att inskränkningarna

1. endast får tillämpas i vissa särskilda fall

2. som inte strider mot det normala utnyttjandet av verket och

3. inte oskäligt inkräktar på rättsinnehavarens legitima

intressen.

                                                
39 Koktvedgaard & Levin, Lärobok i Immaterialrätt s 160.
40 Berne Convention (Paris Act), 09/09/1886 (28/09/1979)
www.wipo.int/treaties/ip/berne/index.html
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Trestegstestet återfinns även som ett kriterium för undantag och

inskränkningar i infodirektivet (artikel 5.5), liksom i WIPO Copyright Treaty

(artikel 10) och WIPO Performances and Phonograms Treaty (artikel 16).41

Om inte upphovsrätten skulle innehålla några som helst inskränkningar i

upphovsmannens befogenhet skulle verkets marknadsvärde minska och det

skulle vara till skada för upphovsmannen själv. Det skulle naturligtvis även

innebära mycket omfattande begränsningar av allmänhetens möjligheter att

utnyttja verk.42 En av de främsta anledningarna till att det över huvud taget

existerar en balans inom upphovsrätten är att det allmänna anses betala ett

pris vid upplåtande av ensamrätt till upphovsrättsinnehavare. Priset som det

allmänna anses betala måste uppvägas av skapandet och spridandet av de

upphovsrättsliga alstren inom den allmänna sfären. Nyckeln till en ekonomisk

effektivitet ligger i att balansera den samhälleliga nyttan mot att föreskriva

ekonomiska incitament till skapande och den samhälleliga kostnaden för att

begränsa utbredandet av kunskap.43

3.2.2 Doktrinen om fair use

USA:s konstitution föreskriver i 17 U.S.C. § 107 om en inskränkning i

upphovsmannens exklusiva rättigheter. Denna inskränkning benämns fair use

och omfattar bland annat rätten för en användare att mångfaldiga verket.

Rättigheten till fair use har vållat stora bekymmer i amerikansk upphovsrätt

på grund av kongressen och domstolarnas oförmåga att precisera

omständigheterna då doktrinen kan tillämpas.44 Av betydelse för den

fortsatta framställningen är konstaterandet att inget i doktrinen om fair use

kräver att upphovsmannen skall göra det möjligt för en användare att

kopiera verket.45

                                                
41 För tolkning av trestegstestets kriterier, se Decker, The Three Step Test, Copyright World
February 2001 s 25 och Heide, The Berne Three-Step Test and the Proposed Copyright
Directive, E.I.P.R. 1999 s 105.
42 Koktvedgaard & Levin, Lärobok i Immaterialrätt s 117.
43 Merges, Menell & Lemley Intellectual Property in the New Technological Age, s 15.
44 Merges, Menell & Lemley, Intellectual Property in the New Technological Age s 490 f.
45 Dreyfuss, Zimmerman & First, Expanding the Boundaries of Intellectual Property s 117.
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3.2.3 Balansinstrument utanför ramen för upphovsrätten

Att över huvud taget försöka isolera upphovsrättens regelsystem med

vattentäta skott från andra delar av juridiken vore både orimligt och absurt.

Det finns en rad andra instrument som tjänar till att upprätthålla en rimlig

balans mellan upphovsrättens intressegrupper, men dessa instrument må

vara mer eller mindre lämpliga. Utöver instrumenten som själva

upphovsrätten bistår med för att upprätthålla en ändamålsenlig balans

mellan skilda intressen i upphovsrätten, måste ibland andra delar av juridiken

tillämpas på fall då upphovsmannens rättigheter missbrukas. Avtalsrätten

ställer som bekant upp förbud mot oskäliga avtalsvillkor.

Även konkurrensrätten är ett effektivt medel att inskränka upphovsmannens

rättigheter i fall då dessa missbrukas. I det synnerligen diskuterade46 fallet

Magill konstaterades att vägran att upplåta licens kan utgöra missbruk av

dominerande ställning under exceptionella omständigheter. Fallet handlade

om ett irländskt TV-bolag som vägrade ge företaget Magill rätt att publicera

bolagets programtablåer, vilka åtnjöt upphovsrättsligt skydd. EG-domstolen

fann att licensvägran omöjliggjorde produktion av en ny produkt och att det

saknades objektivt godtagbara skäl för en licensvägran.47

Användandet av civil- och konkurrensrätt liksom grundlagar som en deus ex

machina48 för att balansera överdrivna upphovsrättsliga anspråk är dock

otillfredsställande och ett tecken på att balansen inom den upphovsrättsliga

lagstiftningen är inadekvat.49

Avslutningsvis kan konstateras att när det gäller inskränkningar i

upphovsrätten existerar en rad olika synsätt. En del menar att inskränkningar

är undantag från upphovsmannens exklusiva rättigheter, andra menar att

                                                
46 För en kommenterad analys till Magill, se Tillberg, Upphovsrättens utveckling i EG-
domstolens praxis SvJT 1995 s 643.
47 Magill C-241/91 och C-242/91.
48 lat.= guden från (teater )maskineriet, något som (oväntat) griper in i en svår situation.
49 Hugenholtz vid IMPRIMATUR Consensus Forum in association with IFLA, Amsterdam,
30/31 October 1997, www.imprimatur.net/IMP_FTP/exptforu.pdf
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inskränkningarna de facto ger användarna av ett verk rättigheter. Andra

menar att inskränkningarna är nära besläktade med användarnas

fundamentala rättigheter såsom informationsfrihet50 och menar då att

balansen i upphovsrätten inte allena baseras på ekonomisk effektivitet, utan

är lagstiftarens vilja att skapa en balans mellan just upphovsmannen och

användarnas fundamentala rättigheter. En annan utgångspunkt vore att

avgöra om den speciella inskränkningen baseras på marknadsmässiga

grunder, en grundläggande rättighet eller det allmännas intresse.51

3.3 Konsumtionsreglerna

Den svenska upphovsrätten innehåller regler vars syfte är att ge

upphovsmannen en stark och slagkraftig position. URL:s 19 och 20 §§

innehåller de så kallade konsumtionsreglerna, vilka behandlar enstaka

exemplar och dessas förhållande till spridningsrätten och visningsrätten.

Paragraferna reglerar under vilka förutsättningar och i vilken utsträckning

upphovsmannen förlorar rätten att sprida och visa verket. Den allmänna

rättsprincipen om konsumtion bör vara att den skall vara beskaffat på ett

sätt som innebär att en rimlig balans mellan upphovsmannens rätt och

användarens exemplarrätt åstadkommes.

Det finns ingen generell konsumtionsprincip för samtliga typer av verk och

det är bara en huvudregel att upphovsmannen mister sina befogenheter till

lovligt sålda exemplar. Inom samarbetet för den Europeiska Gemenskapen är

det direktiv 92/100/EEG om uthyrnings- och utlåningsrätter som närmast rör

konsumtionsreglerna. Viss reglering förekommer även i infodirektivet, se

nedan.

                                                
50 Informationsfriheten i RF 2 kap 1 §.
51 IMPRIMATUR - Protection of technological measures, Institute of Information Law
Amsterdam s 25, http://www.imprimatur.net/IMP_FTP/technical.pdf
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Konsumtionstidpunkten för spridningsrätten är när ett exemplar överlåts för

första gången; genom köp, byte eller gåva. Har verket överlåtits med

upphovsmannens samtycke får exemplaren spridas och visas offentligt enligt

huvudprinciperna i 19 § 1 st. och 20 § 1 st. När det gäller datorprogram i

maskinläsbar form får exemplar av dessa inte hyras eller lånas ut enligt 19 §

2 st. nr 1. Bestämmelsen bottnar uppenbarligen i det ekonomiska värdet av

att producera ett datorprogram. För litterära verk, musikaliska verk och

konstverk är konsumtionen däremot fullständig med avseende på spridnings-

och visningsrätten. Konsumtionsprincipen är idag gällande vid

exemplaröverlåtelse inom EU.52

3.4 Ekonomiska teorier och upphovsrätt

När det gäller ekonomiska teorier och frågan hur upphovsrätten skall vara

utformad kan konstateras att det förekommer bristande enighet i frågan.

Anledningen till att ekonomer har svårt att komma överens i frågan kan

hänföras till olika syn på de variabler som skall mätas. Hur skall exempelvis

social välfärd mätas och värderas? Trots att det förekommer diskrepans i hur

upphovsrätten skall vara utformad har ekonomer presenterat en del

övertygande teorier angående grundläggande kriterier för ett optimalt skydd

i upphovsrätten. Sammanfattningsvis kan sägas att;

- ett optimalt upphovsrättsligt skydd skall vara baserat på ett

välfärdskriterium för samhällets alla medlemmar, inklusive

konsumenter, förläggare och andra tillverkare.

- det krävs en heltäckande lösning angående vem som är

rättighetshavare till vad och tidsomfattningen i rättigheten.

Rättigheten skall vara omsättningsbar.

- det generellt sett inte är optimalt att inte ha någon upphovsrätt alls,

liksom att det inte är optimalt att föreskriva för starka skyddsmedel för

upphovsmannen.

                                                
52 Koktvedgaard & Levin, Lärobok i Immaterialrätt s 117-120. Jmf Silhouette C-355/96 i
fråga om varumärken.
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- det finns betydelsefulla alternativ till upphovsrätt baserade på

marknadsstrategier53 och dessa skall tas i beaktande för optimalt

skydd.

- det generellt sett inte är optimalt att skapa ett skyddssystem som

maximerar antalet verk.

- den optimala styrkan hos det upphovsrättsliga skyddet avgörs av

utbytbarheten mellan original och kopior, kostnaden i producerandet

av original och kopior, transaktionskostnader som uppkommer i

verkställandet upprätthållandet av ett upphovsrättsligt system samt i

vilken utsträckning nya verk är en förbättring av redan existerande

verk.

- upphovsrätten skall skydda originaliteten i uttryckssätten, men inte de

bakomliggande idéerna som uttrycks.54

Tesen som Richard Watt driver och bevisar i boken Copyright and Economic

Theory – Friends or Foes? är att en del piratkopierande är effektivt ur ett

samhälleligt perspektiv är intressant för den fortsatta diskussionen och

kommenteras vidare i det avslutande kapitlet.

3.5 Vem kontrollerar egentligen verken och informationen?

Jag finner det lämpligt att här reflektera en aning över hur verkligheten

faktiskt ser ut idag när det gäller kontroll av information. Om vi för en stund

bortser från upphovsrättens lagregleringar och istället koncentrerar oss på

hur makten att kontrollera verk och information de facto ser ut, kan det

konstateras att den nya tidens teknik har gett mer makt till individen. Denna

”kontrollrevolution” har möjliggjorts av Internet och det är troligt att

intresseavvägningarna i upphovsrätten kan ses som en värdekonflikt och en

omstrukturering av det sociala landskapet.55 Makten som avses är här inte

den lagliga makten att exempelvis framställa exemplar för enskilt bruk, utan

                                                
53 Sådana marknadsstrategier kan exempelvis omfatta tidpunkten för lanseringen av verket
eller andra diverse säljstrategier.
54 Watt, Copyright and Economic Theory – Friends or Foes? s 135 f.
55 Nicklas Lundblad, Teknotopier – den nya tekniken och rättens framtid s 43 f.
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snarare den faktiska makten att kunna göra detsamma. Bristande moral kan

vara en av anledningarna till att alltfler anser att det är legitimt att bryta mot

URL vid exempelvis nerladdning av filmer från Internet.56 Det kan även till

viss del ses som ett uppror och att dessa individer inte tycker att URL kan

rättfärdigas i den digitala världen, eller att lagstiftningen ger uttryck för en

olämplig intresseavvägning.

Vidare kan det vara så att när verk finns lättillgängliga och kontrollen från

upphovsmän är begränsad, så bryr sig många inte om den upphovsrättsliga

lagstiftningen. Många kan vidare finna att priset för ett ”fysiskt

originalexemplar” är oskäligt. Musik- och filmbranschen, som får anses som

en av intressenterna på den ”upphovsrättsliga sidan”, har gjort lite för att

tackla just denna problematik. Istället har man fokuserat sina krafter på

kostsamma rättegångar och utvecklandet av kopieringsskydd. Frågan måste

naturligtvis ställas om detta är rätt väg att vandra. Vissa försök har även

gjorts när det gäller att skapa mervärde för konsumenterna, men dessa kan

anses vara mer eller mindre lyckade.57 Exakt vilka alternativ som finns till att

angripa problematiken är svårt att säga, men klart är att upphovsmännen

måste göra mer för att användarna skall finna det värt att betala priset för

ett originalexemplar av ett verk.

Samtidigt som en kontrollrevolution har skett så måste det sägas att de som

kontrollerar informationen och verken i första hand är upphovsmännen. Det

är dessa som bestämmer om och när verken skall göras tillgängliga.

Beträffande allmänhetens tankegångar om rättigheter, moral och ekonomisk

rättvisa måste något ytterligare påpekas. Allena det faktum att det

förekommer piratkopiering av filmer och dylikt på Internet gör att många

individers moraliska betänkligheter och tankegångar om äganderätt inte

                                                
56 Förutsatt att detta skulle utgöra intrång i upphovsrätten!
57 Dessa försök omfattar exempelvis påkostade förpackningar, musikvideor på CD-skivor och
diverse användarservice, men frågan är om skivbranschen över huvud taget gör något för
att sänka priserna.
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stämmer överens med upphovsmannens. Våra tankegångar om egendom

hänger nära samman med våra tankegångar om rättighet, moral och

ekonomisk rättvisa. Den bristande moralen hos användarna är således ett av

upphovsmännens största problem i informationssamhället. Deborah G.

Johnson menar exempelvis i boken ”Computer Ethics” att det kan vara

lämpligt att inte ta för givet att egendomsrättigheter, och då speciellt

upphovsrätt till software, är given av naturen. Istället måste rätten till

egendom utvecklas så att den tjänar allmänheten under en längre

tidsperiod.58 Kanske är det då över huvud taget inte lämpligt att bevilja

upphovsrätt till datorprogram. Den ekonomiska rättvisan för upphovsmannen

talar dock emot detta.

                                                
58 Johnson, Computer Ethics, s 166 f.
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4. Tekniska åtgärder

Nya regleringar på upphovsrättens område har möjliggjort för

upphovsmännen att skydda sina verk genom skyddsmedel såsom exempelvis

tekniska åtgärder. Detta kapitel avser att förklara ursprunget bakom dessa

skyddsmedel och dess funktion inom upphovsrätten.

4.1 Inledning

Den tekniska utvecklingen verkar på skilda sätt och det är inte bara

förstärkningar och nya immaterialrätter som måste skapas, utan även nya

inskränkningar. Faktum är att den tekniska utvecklingen alltid kommer att

förskjuta balansen mellan skilda rättshavare samt mellan dessa rättshavare

och tredje man. Ett exempel på när den tekniska utvecklingen förskjuter

balansen är när tekniken möjliggör kopiering och tillgodogörande av verk på

ett annat sätt än tidigare. För att korrigera denna förskjutning i balansen

krävs ofta politiska ställningstaganden.59 Digitaliseringen har inte bara

möjliggjort spridandet av upphovsrättsliga verk på ett sätt som inte tidigare

varit möjligt, utan även underlättat bearbetandet av verk. Dessa

bearbetningar av existerande verk kan omfatta alltifrån musiksampling till

reverse engineering.60

4.2 Vad är tekniska åtgärder?

IMPRIMATUR61 urskiljde i sin studie om skydd för tekniska åtgärder fyra

kategorier av åtgärder;

• åtgärder som kontrollerar åtkomst till ett verk

• åtgärder som kontrollerar speciella användningsområden av ett verk

• åtgärder som skyddar integriteten hos ett verk samt

                                                
59 Levin, Lex ferenda s 111.
60 Levin, Lex ferenda s 116.
61 IMPRIMATUR (Intellectual Multimedia Property Rights Model And Terminology for
Universal Reference) var fram till 1998 ett projekt som initierades av kommissionens DG III
under ESPRIT-programmet. Många upphovsrättsliga intressenter var involverade i projektet
som fungerade som ett forum för debatt och diskussioner inom immaterialrätten.



34

• åtgärder som möjliggör mätning av användandet av information.

När det gäller den första kategorien som kontrollerar åtkomsten till ett verk

kan ett antal exempel nämnas. Skyddet kan vara byggt så att första

åtkomsten till verket är skyddat, såsom är fallet vid vissa pay-per-view TV-

kanaler eller åtkomst till ett tidningsarkiv på Internet, men det kan också

vara så att verket är skyddat efter det att användaren har kommit över

exemplaret.62 Så är fallet vid vissa datorprogram av typen shareware och

även det nya omdiskuterade CD-kopieringsskyddet som medför att CD-skivan

inte kan spelas på en dator.63

Åtgärder som kontrollerar speciella användningsområden av ett verk används

främst för att hindra piratkopiering. Med hjälp av åtgärden kan

upphovsmannen hindra att vissa delar av verket inte kan åtnjutas.

Exempelvis kan det vara omöjligt att göra utskrifter av en elektronisk bok. Ett

annat exempel är Serial Copy Management System (SCMS) vilket fungerar

som ett skydd mot att användaren gör digitala kopior av digitala kopior.

Denna kategori hänger nära samman med den förra och fungerar ibland på

samma sätt.

Åtgärder som skyddar integriteten hos ett verk kan användas för att

förhindra att någon förändrar verket. Den sista kategorin av tekniska

åtgärder möjliggör mätning av användandet av information och kan

användas för att övervaka det exakta brukandet av ett enskilt exemplar.

Följden av detta blir att upphovsmannen kan ta betalt efter specifikt

användande.64

                                                
62 IMPRIMATUR - Protection of technological measures, Institute of Information Law
Amsterdam, November 1998 s 5-7. http://www.imprimatur.net/IMP_FTP/technical.pdf
63 Ett skräckexempel på hur denna åtgärd kan användas gäller Celine Dions nya album A
new Day has Come som fick datorer att krascha. Tio miljoner av albumet med felaktigt
kopieringsskydd har producerats och sålts på den europeiska marknaden. (Dagens Nyheter
2002-04-06)
64 IMPRIMATUR - Protection of technological measures, Institute of Information Law
Amsterdam, November 1998 s 5-7. http://www.imprimatur.net/IMP_FTP/technical.pdf
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4.3 Tekniska åtgärders historia och funktion inom upphovsrätten

Skyddet för den lagliga rätten att använda sig av tekniska skyddsåtgärder

återfinns ursprungligen i artikel 7 i direktivet om rättsligt skydd för

datorprogram 91/259/EG (softwaredirektivet). I och med införandet av detta

direktiv i svensk lagstiftning kriminaliserades försäljning, uthyrning och

innehav av hjälpmedel som är avsett endast för att underlätta olovlig

borttagning eller kringgående av en anordning som anbringats för att skydda

datorprogram mot olovlig exemplarframställning genom 57 a § i URL.

Bestämmelsen tar endast sikte på olovlig borttagning och kringgående, vilket

innebär att om någon bestämmelse om inskränkningar i 2 kap. URL kan

tillämpas på innehavet eller brukandet är det inte kriminaliserat. I lag

(2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning liksom i BrB 9

kap. finns ytterligare rättsligt skydd mot en del av de genombrottshandlingar

som omnämns i infodirektivets artikel 6.

När WIPO i december 1996 antog två konventioner, återfanns i dessa regler

om tekniska åtgärder.65 Konventionerna föreskriver en legal rättighet för

upphovsrättsinnehavare att använda sig av tekniska skyddsåtgärder.

WIPO Copyright Treaty, 20/12/1996 (WCT) föreskriver i artikel 11 som rör

förpliktelser i fråga om tekniska åtgärder att;

“Contracting Parties shall provide adequate legal protection and

effective legal remedies against the circumvention of effective

technological measures that are used by authors in connection

with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne

Convention and that restrict acts, in respect of their works,

which are not authorized by the authors concerned or permitted

by law.”

                                                
65 WIPO Copyright Treaty (WCT), Article 11 och WIPO Performance and Phonograms Treaty
(WPPT), Article 18, www.wipo.int/treaties/
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WIPO Performances Phonograms Treaty, 20/12/1996 (WPPT) föreskriver i

artikel 18 som rör förpliktelser i fråga om tekniska åtgärder att;

“Contracting Parties shall provide adequate legal protection and

effective legal remedies against the circumvention of effective

technological measures that are used by performers or

producers of phonograms in connection with the exercise of their

rights under this Treaty and that restrict acts, in respect of their

performances or phonograms, which are not authorized by the

performers or the producers of phonograms concerned or

permitted by law”

Påpekas bör att de båda fördragen uppställer en skyldighet för

fördragsparterna att ge tillfredställande skydd mot kringgående av tekniska

skyddsåtgärder om inte kringgåendet är tillåtet av upphovsmannen eller

enligt lag. Utformningen skiljer sig något från infodirektivet, vilket kommer

att belysas i nästa kapitel.
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5. Infodirektivet och Digital Millennium Copyright Act

(DMCA)

I detta kapitel redogör jag för bakgrunden till infodirektivets antagande och

den amerikanska lagstiftningen DMCA. Jag avser även att förklara

problematiken bakom infodirektivets artikel 6, vilken uppställer legalt skydd

för upphovsmännen att använda sig av tekniska åtgärder för att skydda sina

verk och till viss del även analysera denna artikels förhållande till

infodirektivets övriga artiklar.

5.1 Bakgrund till antagandet av infodirektivet

Ursprunget till infodirektivet återfinns i EG-kommissionens grönbok om

upphovsrätten i informationssamhället, vilken lades fram 1995.66 I december

1996 hölls en diplomatkonferens under WIPO:s ledning som ledde till att två

nya fördrag antogs, de ovan beskrivna WCT och WPPT. Fördragen hade

bland annat som syfte att stävja piratkopieringen i den nya digitala

tidsåldern. Ett fåtal stater har implementerat fördragen, vilka träder i kraft

när 30 stater har ratificerat dem. USA har implementerat fördragen genom

DMCA. Gemenskapen och en majoritet av medlemsstaterna i EU har

undertecknat fördragen. Genom infodirektivet uppfylls ett antal av de

internationella förpliktelser som föreskrivs i fördragen.67 Ambitionsnivån för

Infodirektivet går utöver fördragen och detta har visat sig i vissa artiklar,

såsom artikel 6 om skydd för tekniska åtgärder, då artikeln i infodirektivet är

betydligt mer omfattande.68

Grönboken följdes sedermera av ett förslag till direktiv från kommissionen

rörande vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i

informationssamhället och den 14 september 2000 enades rådet om en

gemensam position. Denna accepterades av kommissionen utan ändringar

                                                
66 Kommissionens grönbok om upphovsrätten och närliggande rättigheter i
informationssamhället KOM(95)382, juli 1995
67 Infodirektivets beaktandesats nummer 15.
68 Se nedan
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den 20 oktober 2000. Vid ett möte i parlamentets utskott för rättsliga frågor

och den inre marknaden kom förslag på över 200 tillägg till det ursprungliga

beslutet. Dessa bantades sedermera ner till ett mer överskådligt material.

Den 5 februari 2001 höll samma kommitté ett möte. Nio av tilläggen

accepterades av parlamentet den 14 februari 2001. Kommissionen

accepterade dessa tillägg den 29: e mars och den 9: e april antogs slutligen

direktivet av rådet.69

Infodirektivets mål är harmonisering av den upphovsrättsliga lagstiftningen

inom Gemenskapen. Utöver harmonisering av upphovsrätten och de

närstående rättigheterna syftar även infodirektivet till att balansera sådana

rättigheter gentemot allmänna samhälleliga intressen. Detta skall ske i form

av legala inskränkningar i eller begränsningar av eljest exklusiva

befogenheter.70

5.2 Infodirektivets innehåll

Infodirektivet preciserar och utvidgar rättsinnehavarnas positioner på

upphovsrättens och de närstående rättigheternas kärnområden, vilka

återfinns i artiklarna 2 – 4. Detta sker inom ramen för förfoganden över

skyddade verk och andra prestationer i den digitala nätmiljön. Genom

införandet av ett nytt teknikorienterat rättsskydd, kriminaliseringen av vissa

tekniska åtgärder som inte har direkt avseende på förfoganderätten som

sådan, artiklarna 6-7, utvidgas upphovsmännens position vidare. För att

intresseavvägningarna i upphovsrätten skall tillgodoses återfinns en lista av

inskränkningar i artikel 5. Listan är uttömmande men med blott ett undantag

av icke tvingande natur för medlemsstaterna.71 Tvingande för

medlemsstaterna är införandet av undantaget för tillfälliga former av

mångfaldigande som föreskrivs i artikel 5.1.

                                                
69 För en utförligare redogörelse angående antagandet av Infodirektivet hänvisas till
kommissionens hemsida; www.europa.eu.int/comm/index_sv.htm
70 Jan Rosén, Upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället -
Implementering av EG-direktivet 2001/29/EG i de nordiska länderna, www.upphovsratt.nu.
71 Rosén, Upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället,
www.upphovsratt.nu.
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Infodirektivets artikel 3 föreskriver rätten till överföring av verk till

allmänheten och att göra andra alster tillgängliga för allmänheten. Artikeln

fastställer att när verk som överförs till allmänheten på trådbunden eller

trådlös väg, skall rättigheterna inte anses vara konsumerade genom denna

överföring. I infodirektivet finns annars bestämmelser (artikel 4) som rör

spridningsrätt och konsumtion av rättigheter. Konsumtionen är regional och

bestämmanderätten över vidareförsäljning av föremålet inom gemenskapen

konsumeras med den första vidareförsäljningen. Frågan är om artikel 4 över

huvud taget hör hemma i infodirektivet då det uteslutande påverkar fysiska

exemplar.

Det kan således konstateras att när det gäller överföringsrätten till verk som

ännu inte72 är att anse som ett exemplar i upphovsrättslig mening – när det

överförs till allmänheten – inte är konsumerade. Detta bekräftas av

beaktandesats 29, vilken föreskriver att frågan om konsumtion inte uppstår

då det gäller online-tjänster, innefattande fysiska kopior av ett verk som

framställts av en användare av en sådan tjänst med rättighetshavarens

samtycke. Följden av detta blir således att upphovsmannen behåller sina

rättigheter trots att verket är överfört till en användare.

5.3 Infodirektivets artikel 6

Artikel 6 som föreskriver förpliktelser i fråga om tekniska åtgärder är den

artikel som har varit, och är, mest debatterad av de 15 artiklarna i direktivet.

Det finns de som menar att de tekniska åtgärderna är nödvändiga för att

återställa balansen inom upphovsrätten och kompensera upphovsmännen för

förlorade kontrollmöjligheter i den digitala miljön. Konstaterandet att

upphovsmännen skulle ha det sämre ställt i den digitala tidsåldern kan vara

långt ifrån tillförlitligt. Kanske är det till och med billigare att attackera

privatkopieringen på Internet än distributionen av ”traditionella”

                                                
72 Det gäller även verk som aldrig kommer att bli fixerade.
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piratkopior.73 Påpekas bör att detta till viss del förutsätter att

upphovsmännen förses med lämpliga åtgärder för att attackera

privatkopieringen på Internet och de tekniska åtgärderna må vara lösningen.

Faktum är dock att upphovsrättsindustrin inte verkar lida avsevärda

förluster.74

I infodirektivets beaktandesats 13 sägs att de tekniska åtgärdernas främsta

syfte är att ”säkerställa tillämpningen av fastlagda principer och garantier”.

Detta kan leda till att rättsinnehavares kontrollmöjligheter vidgas, vid sidan

av ensamrättigheterna, vilket EU-länderna redan har blivit bekanta med när

det gäller softwareområdet. Genom den komplicerade uppbyggnaden av

WIPO-fördragens såväl som infodirektivets normer om tekniska

skyddsåtgärder kan tolkning och tillämpning utfalla med stor materiell

spridning medlemsländerna emellan.75

Enligt WIPO konventionerna är det som beskrivits ovan endast tillåtet för

upphovsmännen att använda sig av tekniska skyddsåtgärder för att ”utöva

deras rättigheter” Informationsdirektivet tycks alltså uppställa ett högre

legalt skydd för de tekniska skyddsåtgärderna eftersom skyddet för de

tekniska åtgärderna exempelvis kan skydda tillgången till ett verk. Direktivet

ställer således upp skydd för åtgärder som inte bara skapar ett skydd för

upphovsrättsintrång, utan även andra åtgärder skyddas.76 Vidare är

infodirektivets bestämmelser om tekniska åtgärder betydligt mer omfattande

och preciserade än de i WIPO-fördragen.

                                                
73 Koelman K J., A Hard Nut to Crack – The Protection of Technological Measures, E.I.P.R.
2000, s 279.
74 En rapport från Intellectual Property Alliance, Copyright Industries in the U.S. Economy
the 2002 Report , gör gällande att copyrightindustrin förra året stod för sex procent av den
totala arbetskraften och skapade jobb i snabbare takt än både bil- och stålindustrin.
http://www.iipa.com/pdf/2002_SIWEK_FULL.pdf
75 Jan Rosén, Upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället -
Implementering av EG-direktivet 2001/29/EG i de nordiska länderna, www.upphovsratt.nu
76 Dusollier, Electrifying the Fence: The Legal Protection of Technological Measures for
Protecting Copyright, E.I.P.R. 1999 s 291.
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Den framträdande problematiken i infodirektivet är hur rättsskyddet mot

kringgående av tekniska åtgärder skall balanseras mot allmänhetens rätt att

faktiskt disponera över skyddade verk inom en given inskränkningsram. Det

finns en viss risk att de tekniska åtgärderna åstadkommer en faktisk

inlåsning av skyddade verk och andra prestationer som gör att legala

inskränkningar i upphovsrätten blir illusoriska. Ett exempel på detta är när en

användare inte kan utnyttja sin rätt till undantag när upphovsmannen har

försett sitt verk med en teknisk åtgärd.

Direktivet föreskriver i artikel 6.1 att medlemsländerna;

”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”.

Det är endast effektiva tekniska åtgärder som skyddas, vilket enligt Jan

Rosén bör ”ses i ljuset av hur allmänheten förmår utnyttja sina rättigheter

enligt de givna inskränkningarna”.77

Avgränsningarna av skyddet för de tekniska åtgärderna leder till vissa

problem i tillämpningen. Artikel 6:4 st. 1 föreskriver att medlemsstaterna, i

avsaknad av frivilliga åtgärder från rättsinnehavarnas sida, skall säkerställa

att rättsinnehavarna gör det möjligt för personer som har möjlighet att

utnyttja vissa undantag eller inskränkningar i upphovsrätten enligt nationell

rätt, kan utnyttja undantaget i förfoganderätten som det gäller, trots att

tekniska åtgärder är applicerade på verket. Det förefaller vara mycket oklart

vad det är för frivilliga åtgärder från rättsinnehavarnas sida som avses,

liksom hur medlemsländerna skall kunna säkerställa att en användare skall

kunna utnyttja ett undantag på ett verk, som de facto är skyddat av en

                                                
77 Rosén, Upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället,
www.upphovsratt.nu
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teknisk åtgärd. Kanske kan man tänka sig en situation när medlemsländerna

måste ingripa mot alltför långtgående tekniska åtgärder, dvs. om dessa

hindrar användare i alltför stor utsträckning.78 Att över huvud taget tänka sig

att en sådan situation skulle vara tänkbar gör att lagstiftningstekniken måste

kritiseras. Det är knappast avsikten med direktivet att balansen mellan olika

intressen i upphovsrätten skall förskjutas  i en sådan omfattning att reglerna

kan ge rättighetsinnehavarna rättigheter som kan missbrukas, och att detta

sedan skall rättas till av medlemsländerna.

KLYS har riktat en skrivelse till justitieministern angående implementeringen

av Infodirektivet i svensk lagstiftning. I skrivelsen menar KLYS att bäst

förutsättningar för att artikel 6.4 skall kunna införlivas i svensk rätt är att

skapa förutsättningar för avtalslösningar i de specifika situationer som avses i

artikel 6. Lagstiftaren bör vidare avhålla sig från att införa några

lagbestämmelser som tvingar genombrott av tekniska åtgärder eller att mot

upphovsmannens vilja lämna tillgång till sådant genombrott.79 Jag anser att

skapandet av förutsättningar för avtalslösningar förvisso är klokt, men måste

ändå ifrågasätta om avtal verkligen kommer att slutas på alla de områden

som avses i artikel 6.

Det kommer säkerligen upprättas avtal på de skilda områdena för att

tillgodose upphovsmännens intressen i de fall då kringgående av tekniska

åtgärder blir aktuellt enligt artikel 6.4 st. 1. Jag bedömer det dock föga troligt

att sådana avtal kommer att slutas med konsumenter eller

konsumentorganisationer.

                                                
78 Hugenholtz, Why the Copyright Directive is Unimportant and Possible Invalid, E.I.P.R.
2000 s 500.
79 www.klys.se (020211)
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Eftersom URL:s 12 § ger användare möjligheter att framställa kopior för

enskilt bruk kan denna komma att ställas på sin spets gentemot föreskrifter

om tekniska åtgärder. Anledningen till detta är att medlemsstaterna enligt

artikel 6.4 st. 1 skall säkerställa att användare kan utnyttja de inskränkningar

som finns i nationell rätt som föreskrivs i artikel 5.2 a, 5.2 c-e, 5.3 a-b och

5.3 e. När det gäller mångfaldigande för personligt bruk enligt artikel 5.2 b

får medlemsstaterna enligt artikel 6.4 st.2 vidta åtgärder för att göra det

möjligt för en fysisk person att utnyttja undantaget. Frågan är återigen hur

medlemsstaterna skall göra detta möjligt. Troligt är snarare att URL:s 12 §

inte kommer att kvarstå i sin nuvarande form.

Viss kritik har även riktats gentemot infodirektivet när det gäller andra

intressegrupper än användarna inom upphovsrätten. Eftersom avtalsrätten är

undantagen från direktivets tillämpningsområde i artikel 9 skapar inte

direktivet skydd för författare och artister gentemot förlag och producenter

som i allt större utsträckning tillämpar ”all rights” eller buy out standardavtal.

Rättigheter som skapades för användarna i samband med databasdirektivet

och datorprogramdirektivet har vidare blivit värdelösa eftersom direktivet inte

behandlar samspelet mellan avtalsrätten och inskränkningar i upphovsrätten.

I beaktandesats 53 sägs exempelvis att om interaktiva tjänster omfattas av

avtalsvillkor så bör bestämmelserna i första och andra stycket i artikel 6.4

inte vara tillämpliga, vilket innebär att upphovsmännen kan använda sig av

avtalsvillkor som ytterligare inskränker en användares möjlighet till

användande av verket.

Även många andra frågor som var viktiga i Kommissionens grönbok från

1995 har förbisetts, såsom administration av rättigheter och

upphovsmannens ideella rättigheter. Det tycks istället vara så att det är de

stora bolagen som gynnas av bestämmelserna i direktivet.80

                                                
80 Hugenholtz, Why the Copyright Directive is Unimportant and Possible Invalid, E.I.P.R.
2000, s 501.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att föreskrifterna om tekniska åtgärder i

infodirektivet utvidgar upphovsmännens rättigheter och dessas möjligheter

att kontrollera åtkomsten av ett verk.

5.3 The Digital Millennium Copyright Act

I USA antogs 1998 The Digital Millennium Copyright Act och därmed

förändrades upphovsrätten på Internet markant. Kringgående av

kopieringsskyddssystem förbjöds, vilket även speciellt gäller kringgående av

tekniska skyddsåtgärder som kontrollerar tillgången till ett verk. Lagen

skapar en markant förändring i balansen mellan upphovsrättsinnehavare och

användare. I lagen har införts ett förbud mot skapandet av

dekrypteringsprogram. Tidigare var det tillåtet att tillverka anordningar som

inte huvudsakligen var ämnade att göra intrång i upphovsrätten.81 Lagen

ändrar på detta och förbudet omfattar numera även dessa apparater, även

dessa som möjliggör det för en användare att använda sig av fair use

doktrinen.

DMCA uppställer inte som krav att ett kringgående av en teknisk åtgärd skall

vara olagligt för att utgöra bevis mot ett brott mot upphovsrätten. Om någon

kringgår en teknisk skyddsåtgärd med syftet att göra en kopia för enskilt

bruk eller på annat sätt använda sig av doktrinen fair use, står detta

följaktligen i strid mot lagen. Det finns dock vissa undantag till förbudet. Det

är exempelvis tillåtet för programmerare av mjukvara att tillämpa reverse

engineering för att skapa program som kan fungera tillsammans. En fråga

författarna till boken Intellectual Property in the New Technological Age

berättigat ställer sig är om det över huvud taget skall lagstiftas om vilka

                                                
81 Sony Corp. v. Universal Studios, 464 U.S. 417 (1984).
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apparater som får tillverkas och om detta är rätt sätt att angripa

problematiken med upphovsrättsintrång på Internet.82

5.4 Vilka ”problem” uppkommer vid tillämpning av DMCA?

I USA pågår nu ett första rättsfall som berör kriminaliseringen av

kringgåendet av tekniska åtgärder. Företaget ElcomSoft Co. Ltd har skapat

en mjukvaruapplikation – the Advanced eBook Processor – vilken tar bort

tekniska åtgärder och som möjliggör kopiering av en eBook med tekniska

åtgärder från Adobe. Applikationen gör det även möjligt att läsa e-boken på

andra datorer och få datorn att läsa upp boken. Advokaterna som företräder

företaget menar att DMCA är för vag och inte definierar exakt vilka apparater

som omfattas av bestämmelserna om kringgående av tekniska åtgärder.

Vidare menar man att lagen ställer upp grundlagsstridiga inskränkningar i

yttrandefriheten och att ElcomSoft Co. Ltd endast har möjliggjort för

användarna att använda sig av fair use doktrinen.83 Problemet är dock det

att DMCA inte innehåller någon bestämmelse som gör det försvarbart att

kringgå en teknisk åtgärd ens med åberopande av fair use doktrinen.

Domaren i fallet har avkunnat ett beslut i målet i vilket ElcomSofts försvar

om att DMCA skulle strida mot grundlagen avfärdats. I beslutet sades också

att DMCA inte skiljer på apparater som är skapade för att underlätta för

användaren att använda sig av fair use doktrinen, utan omfattar alla

apparater som är avsedda att kringgå det tekniska skyddet.84

                                                
82 Merges, Menell & Lemley, Intellectual Property in the New Technological Age, s 973-975.
83 Lawyers say U.S. digital copyright law unconstitutional;
http://investor.cnet.com/investor/news/newsitem/0-9900-1028-9585841-0.html (02-04-16)
84 För domstolens fullständiga beslut i  US v Elcomsoft (No. CR 01-20138 RMW),
http://www.eff.org/IP/DMCA/US_v_Elcomsoft/20020508_dismiss_deny_order.pdf
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6. Sammanfattande analys

6.1 Inledning

Det har många gånger påpekats att svaret på de problem som datorerna

åstadkommer när det gäller upphovsrätten skulle kunna finnas i datorerna. I

boken Expanding the Boundaries of Intellectual Property argumenterar

Kenneth W. Dam för att en väg att komma tillrätta med problemet med

piratkopiering är att främja moralen hos användarna via teknologin. Detta

skulle kunna åstadkommas genom att minimera transaktionskostnader så att

potentiella konsumenter skulle känna att det vore mer rätt att betala ett

skäligt pris för ett verk, än att ”stjäla” det.85 Jag skulle vilja säga att för att

komma tillrätta med problemen med piratkopiering – vilket av många anses

vara informationssamhällets stora dilemma – kanske det måste fokuseras på

åtgärder utanför maskinen. Moralen hos användarna måste främjas, men det

är även av vikt av att skapa mervärden för potentiella konsumenter. De

mervärden som hitintills har tillförts konsumenterna tycks inte räcka, utan

det krävs ytterligare åtgärder. Hur detta skulle kunna gå till rent praktiskt får

framtiden utröna.

Den stora faran med att musik, film och andra verk blir alltmer lättillgängliga

på Internet, är att användarna tar det för givet att verken skall vara gratis.

Upphovsindustrin kommer, desto längre tiden går, att få allt svårare att

motivera användare att verkligen betala för verken. Upphovsindustrin har

reagerat genom stämningar för att visa vad man tycker om diverse

fildelningsprogram och dessas förenlighet med den befintliga lagstiftningen.

                                                
85 Dreyfuss, Zimmerman & First, Expanding the Boundaries of Intellectual Property s 119.
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6.2 Intresseavvägningen i informationssamhället

Jag anser att varje inskränkning i upphovsrätten bör och skall vägas mot

åtgärdens faktiska rubbning i en tänkt balans mellan upphovsman och

användare. Vidare företräder jag uppfattningen att varje inskränkning bör

baseras på antingen marknadsmässiga grunder, en grundläggande rättighet

eller det allmännas intresse. Naturligtvis gäller samma sak vid en eventuell

utvidgning av upphovsmannens rättigheter. Anledningen till min ståndpunkt i

denna fråga är att upphovsrättens ändamål är att skapa en balans mellan

olika intressenter. Om denna balans inte upprätthålls kommer

upphovsrättens regelverk att ifrågasättas av dessa intressenter och i ett

värsta scenario kommer intressenterna inte att acceptera den rubbade

balansen.

Ett av huvudproblemen med upphovsrätten i den digitala tidsåldern är

tveklöst det faktum att upphovsrättsliga verk i större utsträckning inte

behöver vara fysiska exemplar för att betraktas eller användas.

Bestämmelsen om spridningsrätt i infodirektivet (artikel 4) föreskriver

regional konsumtion för fysiska verk, dvs. att upphovsmannens rätt till

spridning av exemplaret i fråga upphör att gälla vid en första försäljning

inom gemenskapen.

Om verket omfattar en sådan självständig fixering att det utgör ett exemplar

och detta exemplar har inköpts av en konsument, kan problem tänkas

uppstå. Har upphovsmannen omöjliggjort vidaresäljning av verket – genom

diverse tekniska åtgärder – förlorar konsumenten möjligheten att sälja verket

vidare. En situation kan alltså uppstå vid vilken upphovsmannen förvisso har

förlorat sin spridningsrätt genom regional konsumtion, men han har

fortfarande en viss kontrollrätt av verket genom de tekniska

skyddsåtgärderna. Detta måste bedömas vara icke önskvärt och inte heller

ändamålsenligt, när det gäller bestämmelsen om spridningsrätt och den

tänkta balansen mellan användare och upphovsman.
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Doktrinen om konsumtion av rättigheter kan således nu komma att ändras i

den digitala världen. Genom att förse verket med tekniska åtgärder kan

upphovsmannen göra det omöjligt för användaren att tillgodogöra sig verket

på ett annat media än det som är använt för att köpa produkten, vilket

exempelvis är fallet med vissa elektroniska böcker. Följden blir den att

upphovsmannen inte bara styr den första försäljningen utan även spärrar

möjligheten för användaren att låna ut eller sälja exempelvis en elektronisk

bok vidare. Detta gäller speciellt även verk som inte är i fysisk form vid

förvärvsögonblicket, då upphovsmannens rättigheter inte blir konsumerade

enligt artikel 3.

Om sådana saker som användares bristande moral skall spela in i

intresseavvägandet i upphovsrätten kan det anses att en inskränkning av

användares rätt att utnyttja ett verk är befogad. Problemet är dock det att

användare som avser att använda sin vara på ett tillbörligt sätt blir lidande

och regler som begränsar en användares rätt att utnyttja ett verk kan

därmed rubba en tänkt balans på ett oproportionerligt sätt.

De lagstiftningsåtgärder vi ser på det digitala området när det gäller

upphovsrätt är till stor del en följd av de organiserade upphovsmännens

lobbyverksamhet och trots att ändamålet med lagstiftningen sägs vara att

upprätthålla en balans är det tveksamt om användarnas och samhällets

intressen har tillgodosetts. Det gäller speciell en användares intresse att

tillgodogöra sig ett verk på det sätt som denna finner lämpligt.

6.3 Tekniska åtgärder och intresseavvägningen

Trots att det kan vara både moraliskt tveksamt och lagligen otillåtet att ladda

ner diverse program och filmer från Internet befattar sig många med det.

Frågan är om detta faktum rättfärdigar en sådan förskjutning i balansen som

artikel 6 innebär?
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När lagstiftaren uppställer långtgående skydd till gagn för upphovsmännen

kan detta leda till diverse dilemman. Om inte upphovsmannen tänker sig för

när denna använder sig av en teknisk åtgärd för åtkomst av verket eller som

kopieringsskydd minskar marknadsvärdet på verket markant. Om jag

exempelvis mot all förmodan skulle få för mig att köpa en eBook vars

andrahandsvärde är lika med noll på grund av att den inte går att sälja

vidare, tar jag naturligtvis detta i beaktande vid en värdering av verket.

Detta kan i sin tur leda till att upphovsmannen får mindre ekonomisk

ersättning för sitt verk.

Genom att införa skydd för tekniska åtgärder som ett instrument för att

balansera intresseavvägningar i upphovsrätten finns risken att påtagliga

problem skapas. Tidigare har inte en upphovsman kunnat styra hur en

användare tillgodogör sig ett verk. Detta blir nu möjligt. Genom att införa

kopieringsskydd och åtkomstspärrar kan upphovsmannen de facto bestämma

hur en användare kan utnyttja och tillgodogöra sig verket. Trots att det i

infodirektivet är tänkt att intresseavvägningen mellan upphovsman och

användare skall upprätthållas är det troligt att det är användaren som

förlorar på bestämmelserna. Inskränkandet i en användares rättigheter med

hjälp av tekniska åtgärder kan förhindra användandet av ett verk som annars

skulle ha varit tillåtet enligt regler om inskränkande i upphovsmannens

rättigheter. Det är troligt att användarna i större utsträckning kommer att

försöka knäcka kopieringsskydd och andra tekniska åtgärder i takt med att

de känner att deras användning av ett köpt verk inskränks.

Är det verkligen önskvärt att genom tekniska åtgärder minska

privatkopieringen? Upphovsmännen kan tycka att det är ändamålsenligt, men

följderna kan bli ödesdigra. Den allmänna opinionen kan komma att skifta

alltmer mot upphovsmännen och kräva reformer inom upphovsrätten för att

återställa balansen. Vi ser i allt större utsträckning, framför allt i USA, att

organisationer som värnar om användarnas intresse blommar upp. Detta



50

måste ses som ett välkomnande inslag i debatten för att balansera upp de

intressen som de stora upphovsmannaorganisationerna företräder.

Eftersom den digitala kopieringen kan betyda att allt större ekonomiska

värden går förlorade från upphovsmännen, kan en sådan intresseavvägning

möjligtvis motiveras. Med beaktande av trestegstestet och användarnas

intresse i att tillgodogöra sig det verk de legalt har införskaffat, framstår

dock detta som tveksamt. Användarnas intresse att själv bestämma vilket

medium de skall använda sig av för att tillgå ett verk, måste anses väga

tyngre än upphovsmännens intresse att införa tekniska åtgärder. Problemet

som jag ser det är framför allt att upphovsmännen kan styra hur användarna

skall tillgodogöra sig ett verk.

När direktivet möjliggör legalt skydd för tekniska åtgärder finns det en viss

risk att de facto standarder på olika områden kommer att utarbetas. Dessa

områden kan exempelvis vara diverse dataformat eller

uppspelningsutrustning. Allena det faktum att det finns risk för att skapa

monopolsituationer anser jag vara mycket oroväckande. Ett av syftena med

infodirektivet är att främja konkurrensen, och med en risk för att

monopolsituationer uppkommer, kan det vara svårt att uppnå detta syfte.

Infodirektivet kan knappast anses vara ändamålsenligt, om det ger upphov

till monopolsituationer.

Det finns fler bevis som talar mot att skydda exempelvis en CD med tekniska

åtgärder. Det allra senaste exemplet på hur misslyckat det kan bli är Sonys

senaste kopieringsskydd. Inte nog med att skyddet fick datorer att krascha,

det har visat sig att det är otroligt lätt att kringgå. Genom att måla över CD:n

första spår – som består av en massa struntinformation – med en vanlig

märkpenna, går skivan att spela och kopieras på en dator.
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6.4 DMCA och intresseavvägningen

Det finns vidare anledning att fråga sig huruvida den angloamerikanska

rättstraditionen med allmänhetens intresse som främsta avsikt till

upphovsrätten går hand i hand med de mycket vida inskränkningarna i en

användares rätt som DMCA gör. Genom att DMCA förbjuder apparater som

möjliggör det för en användare att använda sig av fair use doktrinen kan det

bildas situationer i vilka en tillverkare inte har begått ett brott mot

upphovsrätten, men likväl ställs till svars för sitt agerande enligt DMCA. Det

enda som återstår för en användare som vill använda sig av doktrinen fair

use är att själv tillverka apparaten för sitt personliga bruk och jag törs säga

att inte många besitter sådan kunskap. Den intresseavvägning som DMCA

ger uttryck för är således inte ändamålsenlig.

Trots att infodirektivet är tydligare på många punkter än vad DMCA är och

ger uttryck för en lämpligare balans i upphovsrätten (främst vad verkar vara

de lege lata för fair use doktrinen och DMCA), kan konstateras att de faktiska

inskränkningar som infodirektivet kan leda till i en användares rättigheter är

olämpliga.

6.5 Upphovsrätten och ekonomiska teorier

En av de punkterna som de ekonomiska teoretikerna tycks ha enats om när

det gäller upphovsrätten är att ett för stark skydd för upphovsmannen inte är

optimalt. Därav följer att om de tekniska skyddsåtgärderna som omfattas av

infodirektivet är ett för starkt skydd är detta inte optimalt. Problemet att

avgöra är dock om dessa åtgärder uppställer ett för starkt skydd för

upphovsmannen. Jag har tidigare visat att skyddet för de tekniska

åtgärderna inte bara skapar skydd för redan existerande rättigheter, utan

skapar nya kontrollmöjligheter för upphovsmannen. Dessa nya möjligheter

bedömer jag vara icke ändamålsenliga ur ett upphovsrättsligt

intresseperspektiv.
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Av Richard Watts tes att en del piratkopiering skulle vara effektivt för

samhället följer att ett alltför starkt skydd av upphovsmännens intresse inte

är gynnsamt ur ett samhällekonomiskt perspektiv och att när upphovsrätten

förbjuder alla möjligheter till piratkopiering missgynnas samhället och i

längden även upphovsmännen.

Även upphovsmännen kan mycket väl tänkas gynnas ekonomiskt på ett visst

mått av piratkopierande eftersom användarnas behov av nya verk

expanderas. I ett senare skede är det då inte säkert att användarna går

tillväga på samma sätt för att komma över ett verk. Situationer kan

uppkomma i exempelvis i en framtida anställning då användare väljer att

införskaffa sig ett exemplar av ett program på laglig väg för att få tillgång till

all service som omfattas av datorprogrammet.

De ekonomiska teoretikerna tycks vidare vara överens när det gäller att

upphovsrätten skall skydda originaliteten i uttryckssätt, men inte de

bakomliggande idéerna som uttrycks. Den utveckling vi ser i upphovsrätten

kan snarare vara ett uttryck för att idéerna bakom verken skyddas och inte

originaliteten i uttryckssättet. Jag tänker framför allt på det faktum att

konsumtionen av rättigheter kan komma att ge vika för ett faktiskt

kontrollerande av upphovsmannen.

6.6 Avslutande ord

Avslutningsvis kan konstateras att det framtida skyddet för de tekniska

åtgärderna är beroende av om lagliga handlingar påverkas negativt av

användningen av tekniska åtgärder och om artikel 6 ger en tillräcklig

skyddsnivå för upphovsmännen (Artikel 12). Det är min fulla övertygelse att

vi i framtiden kommer att se en del rättsfall på området, inte minst när det

gäller samspelet mellan konkurrensrätten och direktivet, men även i andra

sammanhang såsom inom avtalsrättens område och gränsdragningen mellan

artikel 6 och inskränkningar i upphovsrätten. Det kommer således med

största sannolikhet bli den redan tungt belastade EG-domstolen som får
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uppgiften att i inledningsskedet avgöra direktivets förhållande till andra

rättsområden. Kanske måste upphovsmännen i större utsträckning inse att

Internet inte är ett hot utan snarare en möjlighet.
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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
(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
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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 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.
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(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 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 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),
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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
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-



60

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 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.
(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
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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.
(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
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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
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 undersökning inom ramen för kontaktkommittén för att finna
nya juridiska sätt för att lösa tvister om upphovsrätt och närstående
rättigheter.
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(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 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,
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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 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
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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 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.

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.
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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,
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
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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

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.
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h) Användning av verk, till exempel arkitektoniska verk eller skulpturer,
avsedda att vara stadigvarande placerade på allmän plats.

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

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
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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 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



71

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

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
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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.

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.

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:
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"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
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.
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b) Att anordna samråd om alla frågor i samband med tilllämpningen 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
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
M. Winberg
Ordförande

(1) EGT C 108, 7.4.1998, s. 6 och EGT C 180, 25.6.1999, s. 6.
(2) EGT C 407, 28.12.1998, s. 30.
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(3) Europaparlamentets yttrande av den 10 februari 1999 (EGT C 150,
28.5.1999, s. 171), rådets gemensamma ståndpunkt av den 28
september 2000 (EGT C 344, 1.12.2000, s. 1) och Europaparlamentets
beslut av den 14 februari 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT). Rådets
beslut av den 9 april 2001.

(4) EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.
(5) Rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för

datorprogram (EGT L 122, 17.5.1991, s. 42). Direktivet senast ändrat
enom direktiv 93/98/EEG.

(6) Rådets direktiv 92/100/EEG av den 19 november 1992 om uthyrnings-
och utlåningsrättigheter och vissa upphovsrätten närstående rättigheter
inom det immaterialrättsliga området (EGT L 346, 27.11.1992, s. 61).
Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/98/EEG.

(7) Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av
vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende
satellitsändningar och vidaresändning via kabel (EGT L 248, 6.10.1993, s.
15).

(8) Rådets direktiv 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av
skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (EGT L 290,
24.11.1993, s. 9).

(9) Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996
om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, s. 20).

(10) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
(11) EGT L 167, 22.6.2001, s. 10.
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