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Abstract 

The aim of this study is to investigate the liability for the users of platforms as well as the 

liability of the platform providers themselves in cases where the users of social platforms upload 

copyrighted material to the platforms according to EU law. The study is also aimed to examine 

the by the EU proposed “Directive on Copyright in the Digital Single Market” 

(2016/0280(COD)), especially in relation to the proposed Art. 13 of the directive, and how the 

directive might change the liability of the platform providers. The study is regarding the first 

aim based on established EU law and discusses the liability for users and platform providers 

mainly through cases from the European Court of Justice. This is done through the legal 

dogmatic method. The study finds according to established EU law that it is unclear whether 

the users or the platform providers could be held liable for the communication to the public 

made without the right holder’s approval according to Art. 3.1 of the Infosoc Directive 

(2001/29/EG). It is also unclear if the platform providers can benefit from the exemption rules 

in Art. 12 and 14 of the E-Commerce Directive (2000/31/EG). Concerning the examination of 

the proposal of the Copyright Directive, it is discussed mainly through a legal policy method. 

Since the study discusses the proposal of the directive it is primarily how the directive - if it 

becomes established law – will change the liability for the platform providers, as well as other 

critique of the proposal that the study examines. The study finds that the current proposal of the 

Copyright Directive seems to be to unclear in its preliminary design and fails to keep a balance 

between the protection of the right holder’s rights and the general goals of the EU. The study 

also finds that the current proposal might not clarify the current uncertainty of the liability for 

platform providers. 

Nyckelord 

Upphovsrätt, EU-rätt, Infosoc-direktivet, Copyright-direktivet, Överföring, 
Plattformsleverantör, Sociala plattformar. 



 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ........................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................. 1 

1.2 Syfte & Frågeställningar ............................................................................. 1 

1.3 Metod & Material ....................................................................................... 2 

1.4 Avgränsning ............................................................................................. 4 

1.5 Disposition ............................................................................................... 5 

1.6 Youtube, Facebook och allmänt om sociala plattformar .................................. 6 

2. Upphovsrätten inom EU .................................................................. 9 

2.1 Kort bakgrund till upphovsrätten internationellt ............................................. 9 

2.2 EU:s syn på immaterialrätt ......................................................................... 9 

2.3 Utvecklingen av upphovsrätt inom EU .........................................................10 

2.4 Infosoc-direktivet .....................................................................................12 

2.5 Kort om undantag och inskränkningar .........................................................13 

2.6 E-handelsdirektivet ...................................................................................13 

2.7 Sammanfattning ......................................................................................14 

3. Användarnas ansvar ..................................................................... 15 

3.1 Överföring till allmänheten ........................................................................15 

3.2 Sker en överföring? ..................................................................................20 

3.3 Praktiska Problem ....................................................................................22 

4. Företagens ansvar ........................................................................ 24 

4.1 Enbart vidarefordran .................................................................................24 

4.2 Värdtjänster ...........................................................................................26 

4.3 Allmän övervakningsskyldighet ..................................................................28 

4.4 Ansvar vid länkar .....................................................................................29 

4.5 Ansvar för material på plattformen .............................................................29 

5. Copyright-direktivet ...................................................................... 34 

5.1 Bakgrund till direktivet ..............................................................................34 

5.2 Förslaget till Art. 13 ..................................................................................34 

5.3 EU:s grund för förslaget ............................................................................35 

5.4 Kritik mot förslagets otydliga utformning .....................................................39 

5.5 Strider förslaget mot EU:s syfte och mål? ....................................................43 

5.6 Kritik utanför upphovsrätten ......................................................................45 

5.7     Diskussion...............................................................................................49 

6. Slutsats ......................................................................................... 53 

7. Källor ............................................................................................ 55 



1 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det har under en längre period funnits flera problem kring stora sociala plattformar (Facebook, 

Youtube mm.) Så sent som våren 2018 skapades rubriker bl.a. över hur vissa av plattformarna 

hanterade personuppgifter och upphovsrättskyddat material. Ett av de problem som nämndes 

var att det överförs stora mängder upphovsrättsskyddat material på dessa plattformar. Det är 

plattformarnas användare som överför materialet och företagen som driver plattformarna anser 

att de inte bär ansvar för det som överförs av användarna. Det är utifrån rådande EU-lagstiftning 

ett oklart rättsläge. Man har att väga in upphovsrättsinnehavarnas rätt till sina verk och 

tillgängliggörandet av dessa, kontra det ansvar som företagen bakom plattformarnas har för de 

upphovsrättsbrott som användarna på deras plattformar begår. Utöver detta måste man väga in 

hur användarnas ansvar förhåller sig till företagens ansvar.  Detta är en fråga som har föranlett 

arbete inom EU med ett direktiv, ”Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på 

den digitala inre marknaden” (2016/0280(COD)), känt som Copyright-direktivet. Direktivet har 

dock en bit kvar att gå för till färdigställande, och det är inte klart hur det slutliga innehållet 

kommer att se ut, och hur det kan komma att påverka ansvarsfördelningen mellan företagen och 

deras användare. Enligt gällande rätt är det för tillfället oklart huruvida företagen bär ansvar för 

sina användares överföringar på plattformarna, samt oklart hur EU:s färdigställande av 

direktivet kommer att påverka gällande rätt. Copyright-direktivet har fått utstå mycket kritik, i 

synnerhet från stora sociala plattformar som Facebook och Youtube.1 Just förslaget till Art. 13 

Copyright-direktivet är kritiserat, då denna bestämmelse tycks vara tänkt att förflytta det 

upphovsrättsliga ansvaret till företagen bakom plattformarna. Förslagets utformning är dock 

otydligt, och frågan är hur direktivet kommer att påverka gällande rätt om det träder ikraft.  

 
 

1.2 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur EU-rätten behandlar ansvarsfrågan för överföring av 

upphovsrättskyddat material till en social plattform, då överföringen sker av användare på den 

sociala plattformen. Detta kommer att genomföras genom att försöka besvara nedanstående 

frågeställningar: 

                                                      
1 Sweney, Mark, https://www.theguardian.com/law/2018/sep/12/eu-copyright-law-may-force-tech-giants-to-pay-

billions-to-publishers-facebook-google  
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 Vilket ansvar har användarna för överföringar av upphovsrättsskyddat material på 

sociala plattformar? 

 Vilket ansvar har plattformsleverantörerna för användarnas överföringar på deras 

sociala plattformar och hur förhåller sig detta till det eventuella ansvar användarna har 

att inte överföra upphovsrättsskyddat material? 

 Kan det befintliga förslaget till Art. 13 i ”Europaparlamentets och rådets direktiv om 

upphovsrätt på den digitala inre marknaden” (2016/0280(COD)) förändra ansvaret för 

plattformsleverantörerna och deras sätt att behandla upphovsrättsskyddat material? 

 
1.3 Metod & Material 

Uppsatsen kommer i huvudsak att genomföras genom den rättsdogmatiska metoden.  Det 

kommer att genomföras genom att i första hand att söka efter vad som är gällande rätt. Fokus i 

denna uppsats kommer att ligga på EU-rätten, vilket innebär att EU-rättsliga källor kommer att 

utgöra den större delen av materialet. De rättskällor som uppsatsen kommer att behandla 

kommer också att betraktas utifrån hur de kan tolkas och om det eventuellt finns andra 

bestämmelser som kan tolkas analogivis för den fråga som uppsatsen behandlar.  

 

Eftersom uppsatsen främst kommer att behandla EU-rättsliga källor kommer också en EU-

rättslig metod att genomsyra behandlingen av källorna. Den EU-rättsliga metoden omfattar EU-

rättens särskilda rättskällor, samt den särskilda hierarkin för dessa källor, som skiljer sig i viss 

mån till exempelvis svensk rätt. De huvudsakliga rättskällorna för den EU-rättsliga metoden är 

bland annat primärrätten (grundläggande fördrag), EU:s stadga om grundläggande rättigheter, 

allmänna rättsprinciper, EU-domstolens praxis, bindande och icke-bindande sekundärrätt mm.2 

Av de nämnda EU-rättsliga källorna är samtliga bindande för rättstillämparen (exklusive icke-

bindande sekundärrätt).3 Utöver dessa finns också vägledande källor. Exempel på dessa är, 

utöver icke-bindande sekundärrätt, förarbeten, generaladvokaternas förslag till avgöranden 

samt EU-rättslig doktrin.4 Det som främst kännetecknar den EU-rättsliga metoden är hur 

rättspraxis behandlas. EU-domstolens praxis är ofta mer omfattande och mer betydelsefull än 

praxis tenderar att vara inom skandinavisk och kontinentaleuropeisk rätt. Det skiljer sig genom 

att istället för att ha en stor del av gällande rätt som skriven rätt (lagstiftning) så utgörs en 

                                                      
2 Jörgen Hettne & Ida Otken Eriksson (red.), EU-rättslig metod, 2 uppl, 2016, s. 40. 

3 Hettne, s. 40. 

4 Hettne, s. 40. 
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betydande del av den gällande rätten inom EU av praxis, vilket kan jämföras med anglo-

amerikansk rätt.5 Det innebär att det vid behandlingen av EU-rättsliga källor, vilket utgör 

merparten av uppsatsens material, ofta inte kommer att vara tillräckligt att betrakta 

lagstiftningen, utan nödvändigt att behandla rättspraxis för att kunna utröna vad som är gällande 

rätt.  

 

De källor som kommer att utgöra den största delen av materialet är ”Direktiv om elektronisk 

handel” (2000/31/EG(E-handelsdirektivet)) samt ”Europaparlamentets och rådets direktiv om 

harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället” (2001/29/EG(Infosoc-direktivet)). Infosoc-direktivet är den EU-

rättsliga källa som i huvudsak behandlar olika typer av överföringar och dylikt av 

upphovsrättsskyddat material, vilket innebär att det utgör en väsentlig del av gällande rätt på 

området som uppsatsen kommer att behandla. E-handelsdirektivet är å andra sidan av intresse 

för uppsatsens frågeställningar då det direktivet bland annat behandlar tjänsteleverantörers roll 

beträffande diverse informationsöverföringar vid tillhandahållande av sina tjänster. Det är 

nödvändigt att analysera de bestämmelser som är relevanta för E-handelsdirektivet då det kan 

påverka huruvida företagen är ansvariga eller inte oavsett om det skulle framgå av Infosoc-

direktivet att den överföring som har skett skulle vara otillåten enligt gällande rätt. 

 

För att ytterligare belysa gällande rätt kommer praxis från EU-domstolen att utgöra en del av 

materialet. Förhandsavgöranden som har begärts av diverse medlemsstater och som har 

besvarats av domstolen är av vikt för att det ska vara möjligt att se hur vissa av bestämmelserna 

är tänkta att tolkas, samt för att kunna snäva in denna tolkning i rättsfrågan, då bestämmelserna 

i sin grund ofta är lite mer allmänna och omfattande. Bland annat kan det vara nödvändigt att 

gå igenom praxis som behandlar exempelvis hur begreppet ”överföring” ska tolkas, där EU-

domstolen kan ge en tydligare analys än den allmänna lydelsen som bestämmelsen eventuellt 

ger. Eftersom praxis på området som uppsatsen ska behandla är begränsad så är den praxis som 

förekommer i uppsatsen främst tänkt att belysa hur EU-domstolen tolkar de begrepp som 

Infosoc-direktivet och E-handelsdirektivet innehåller. Utöver detta kommer ett tyskt fall som 

EU-domstolen har beviljat prövningstillstånd för att diskuteras, då det fallet berör en av 

uppsatsens frågeställningar. 

 

                                                      
5 Hettne, s. 41. 
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Inom det EU-rättsliga systemet har EU-domstolen tillskrivits en särskild roll för att säkerställa 

att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen enligt Art. 19.1 Fördraget om 

europeiska unionen (FEU). EU-domstolen anses ha tagit detta ansvar på yttersta allvar. EU-

domstolen har genom sin praxis hjälpt till att sätta bestämmelsernas syften i förgrunden, genom 

att tolka bestämmelserna mot bakgrund av deras ändamålsenliga verkan. Man tolkar alltså 

lagstiftningen utifrån vad som är mest gynnsamt för att EU-rätten ska kunna utvecklas vidare. 

Då många av de EU-rättsliga bestämmelserna är vaga krävs det praxis för att ge stöd åt hur 

bestämmelserna ska tolkas. EU-domstolens praxis blir därför av stor vikt för att ge substans åt 

den EU-rättsliga lagstiftningen.6  

 

De prejudikat som EU-domstolen skapar är därför en viktig del av EU-rätten och dess 

rättskällor. Det innebär också att EU-domstolen har en möjlighet i vissa frågor där det står och 

väger mellan två skilda utgångar att i kraftig mån kunna påverka hur bestämmelser ska tolkas 

framöver. När detta sker är EU-domstolen utgångspunkt att den tolkning man gör ska vara den 

tolkning som främst kan säkerställa EU:s fortsatta utveckling. När man betraktar EU-rättslig 

praxis bör utgångspunkten därför vara att det beslut som har fattats är det beslut som har haft 

störst fördelar för att EU ska kunna fortskrida mot sina mål. 

 

”Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre 

marknaden” (2016/0280(Copyright-direktivet)) är inte färdigställt, utan något som EU 

fortfarande arbetar med. Det innebär att direktivet kan komma att förändras och eventuellt inte 

resultera i lagstiftning. Delen beträffande Copyright-direktivet kommer främst att behandlas 

genom den rättspolitiska metoden, eftersom det inte kommer att vara möjligt att utreda vad som 

är gällande rätt, utan snarare hur gällande rätt skulle förändras om direktivet skulle bli en del 

av gällande rätt i framtiden och att främst Art. 13 skulle bestå i den form som nu är en del av 

förslaget för direktivet. Eftersom det rör sig om framtida lagstiftning kommer materialet i denna 

fråga utgöras av Copyright-direktivets förarbeten, då det inte finns någon lagstiftning eller 

praxis tillgänglig innan direktivet har trätt i kraft.   

 

1.4 Avgränsning 

Beträffande det upphovsrättskyddade materialet som överförs på plattformarna kommer inte 

material som eventuellt kan träffas av citaträtten eller ”fair use” att behandlas. Fokus kommer 

                                                      
6 Hettne, s. 49. 
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att ligga på verk som inte har förändrats på något sätt och då skulle kunna träffas av 

inskränkningar till upphovsrätten. 

 

Uppsatsen kommer att behandla gällande EU-rätt. När det kommer till direktiv så ska dessa 

implementeras i medlemsstaternas respektive lagstiftning, där det finns en viss valfrihet hos 

medlemsstaterna att implementera direktiven på det sätt som de tycker är mest lämpligt. 

Grunden för denna uppsats beträffande direktiven kommer att utgöras av den text som lyder i 

direktiven. Det kan vara av intresse att jämföra hur det har implementerats i exempelvis svensk 

rätt i förhållande till ursprungstexten i somliga delar, men implementeringen i svensk rätt 

kommer inte att vara i fokus. Däremot kommer den svenska språkversionen av direktiven samt 

praxis att använda i största möjliga mån. 

 

Uppsatsen kommer också att avgränsas från avtalsrättsliga delar i förhållande till de första två 

frågeställningarna, exempelvis genom företags möjligheter att använda sig av användarvillkor 

eller dylikt. Här skulle annars användarvillkor eller liknande kunna användas för att avtala bort 

eventuella ansvarsfrågor beträffande detta ämne. Rättsfrågorna i denna uppsats utgår därför 

ifrån att inga avtalsrättsliga lösningar har upprättats, utan ska besvaras endast utifrån gällande 

lagstiftning beträffande upphovsrätten. I den tredje frågeställningen måste dock avtalsrättsliga 

delar diskuteras i viss mån, för att kunna ge en bakgrund till Art. 13 Copyright-direktivet. 

 

Det finns inom ramen för Infosoc-direktivet vissa sanktionsbestämmelser (Art. 8). Dessa 

kommer att avgränsas från uppsatsen, då de inte är av intresse för de rättsliga frågorna kring 

plattformsleverantörernas och användarnas ansvar. 

 

Beträffande Copyright-direktivet kommer i huvudsak Art. 13 att behandlas. Art. 13.2 och 13.3 

är visserligen en del av Art. 13 och sätter upp skyldigheter för medlemsstaterna gentemot 

tjänsteleverantörerna och upphovsrättsinnehavarna. De bestämmelser som Art 13.2 och 13.3 

innefattar är däremot inte av intresse för den tredje frågeställningen. De delarna av Art. 13 

Copyrightdirektivet kommer därför inte att diskuteras. 

 

1.5 Disposition 

Det första kapitlet av uppsatsen kommer att innehålla de frågeställningar som uppsatsen 

kommer att behandla, vilken metod som kommer att användas samt hur denna metod kommer 
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att genomsyra uppsatsen och de avgränsningar som kommer att göras och varför just dessa 

avgränsningar görs. Det kommer också att innehålla ett avsnitt om sociala plattformar, för att 

ge en bakgrund inför frågeställningarna. 

 

Det andra kapitlet kommer att kort gå igenom hur EU-rätten behandlar upphovsrätt. Detta 

kommer att ske på en grundläggande nivå, för att kunna ge en bakgrund till hur upphovsrätten 

på ett enkelt plan fungerar inom EU. Bland annat kommer det att behandlas vad som krävs för 

att ett verk ska få upphovsrätt enligt EU-rätten, samt hur EU-rätten förhåller sig till nationell 

rätt när det kommer till upphovsrättsliga frågor. 

 

Uppsatsens tredje kapitel kommer att försöka klarlägga vad som är gällande rätt beträffande de 

första två frågeställningarna. Relevant lagstiftning, litteratur och praxis kommer att undersökas 

och diskuteras. Hur gällande rätt kan tolkas, samt om det ger ett svar på ansvarsfrågan för 

användarna (första frågeställningen). 

 

Det fjärde kapitlet kommer att behandla hur svaret kring den eventuella ansvarsfrågan för 

företagen förhåller sig till det eventuella ansvar som användarna av plattformarna har att inte 

överföra upphovsrättsskyddat material på plattformarna (andra frågeställningen).  

 

Därefter kommer det femte kapitlet att behandla Art. 13 Copyright-direktivet, samt hur den 

bestämmelsen skulle kunna förändra gällande rätt om den blir en del av gällande rätt i framtiden. 

Denna del var ursprungligen tänkt att vara något kortare, men då EU har kommit så långt i 

denna frågan kommer den att ges mer utrymme (tredje frågeställningen). 

 

Slutligen kommer det i det sjätte kapitlet en sammanfattande del, där slutsatser kommer att 

redovisas utifrån det som uppsatsen har behandlat och om det har lett till ett svar på den 

rättsfråga som uppsatsen grundar sig på. 

 

1.6 Youtube, Facebook och allmänt om sociala plattformar 

Uppsatsen behandlar vilket ansvar Facebook, Youtube och liknande plattformar har för 

upphovsrättskyddade verk som överförs av användare på deras respektive plattformar. Under 

detta avsnitt kommer det att redogöras för hur dessa plattformar fungerar. Detta för att kunna 

ge en bakgrund till den rättsliga frågan.  
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Facebook är en social plattform som bygger på så kallat användargenererat innehåll.7 

Användare kan registrera sig och skapa profiler på plattformen, där de sedan har möjlighet att 

dela egna dagbokshändelser, fotografier, filmklipp mm., men också ta del av samma typ av 

information från de andra profilerna som finns på plattformen. Man har också en möjlighet som 

användare att ladda upp länkar till andra hemsidor.  

 

Youtube är en plattform som fungerar på ett liknande sätt som Facebook, men skiljer sig på 

vissa punkter. Det rör sig fortfarande om en plattform för användargenererat innehåll, där man 

registrerar sig och skapar en profil för att kunna ladda upp material på plattformen. Den stora 

skillnaden gentemot Facebook är att Youtube endast ger möjlighet att ladda upp videoklipp, 

och inte fotografier mm. Det finns på Youtube inte någon möjlighet att ladda upp videoklippen 

i form av länkar.  

 

Båda plattformarna ger en möjlighet till upphovsrättsinnehavare att anmäla till respektive 

plattform att ta bort upphovsrättsskyddat material som en användare av plattformen har laddat 

upp om detta skulle upptäckas av en upphovsrättsinnehavare.8  

 

En viktig del gällande just Youtubes möjlighet för upphovsrättsinnehavares att avlägsna 

upphovsrättskyddat material från plattformen är deras identifieringsteknik Content ID. Content 

ID fungerar genom att de videor som laddas upp på Youtube jämförs mot en databas med filer 

som skickas till Youtube från upphovsrättsinnehavare.9 Om en video som laddas upp på 

Youtube skulle ge en träff i databasen så notifieras upphovsrättsinnehavarna, som sedan får 

välja vad som ska hända.10 Exempel på vad upphovsrättsinnehavarna kan göra är bl.a. att 

blockera videon, eller att omdirigera annonsintäkterna från videon till sig själva.11 

 

                                                      
7 Begreppet ”användargenererat innehåll” har ingen entydig eller exakt definition. På engelska är det känt som ”user 

generated content”. Det som åsyftas är oftast kreativa prestationer som användare till en plattform skapar och 
laddar upp online, exempelvis fotografier eller filmer. http://lexicon.ft.com/Term?term=user_generated-content-
(UGC)  

8 Via Facebooks hjälpcenter finns det en genomgång för hur man som upphovsrättsinnehavare kan agera i en sådan 
situation, https://www.facebook.com/help/1020633957973118/?helpref=hc_fnav. Detsamma gäller för Youtube, 
https://support.google.com/youtube/topic/2676339?hl=sv&ref_topic=6151248.  

9 https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=sv  

10 https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=sv 

11 https://support.google.com/youtube/answer/6013276  
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En annan del som är gemensam för dessa plattformar samt andra plattformar är att de inte endast 

lagrar innehåll som laddas upp på deras respektive plattformar. De delar också upp materialet i 

olika kategorier, rekommenderar olika innehåll beroende på användare, skapar spellistor och 

dylikt, samt ger möjligheten att dela innehållet vidare även för de användare som inte gjorde 

den ursprungliga uppladdningen till plattformen. Plattformarna är i grunden också gratis för 

användarna - Youtube erbjuder visserligen en betaltjänst för att undkomma reklam på 

plattformen - och man får sina intäkter från reklam som visas på plattformen.  
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2. Upphovsrätten inom EU 

2.1 Kort bakgrund till upphovsrätten internationellt 

Upphovsrättens syfte är att skydda författare, konstnärer, filmskapare m.fl. och deras verk. 

Dessa verk kan utgöras av bland annat böcker, filmer, fotografier, musikaliska stycken osv. 

Upphovsrätten kommer till direkt vid skapandet av verket, det krävs ingen registrering eller 

dylikt, som vid exempelvis patent- eller varumärkesskydd.12  

 

Det är ett välkänt faktum att böcker, musik och filmer kan få internationell spridning lätt och 

röra sig över nationsgränser, i synnerhet med hjälp av internet. Upphovsrätten kan därför 

betraktas som internationell. Utifrån detta utvecklades tidigt grundläggande konventioner på en 

global nivå. Beträffande upphovsrätten kom Bernkonventionen redan 1886. Den har därefter 

reviderats, med den senaste upplagan från 1967.13 Syftet med Bernkonventionen var att 

säkerställa att en upphovsrättsinnehavare som är medborgare hos en medlem till konventionen 

kunde uppnå ett gott rättskydd hos de andra medlemsländerna till konventionen. Konventionen 

behandlar bland annat nationell behandling och minimiskydd. 

 

Inom ”World Trade Organization” (WTO) antogs 1994 en annan stor immaterialrättslig 

överenskommelse, nämligen ”Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”, mer känt 

som TRIPS-avtalet. Både EU och EU:s medlemsländer är parter till TRIPS-avtalet.14 

Bernkonventionen är också en del av TRIPS-avtalet, då Bernkonventionen har inkorporerats 

genom en referens, i Art 9.1 TRIPS-avtalet. 

 

2.2 EU:s syn på immaterialrätt 

Immaterialrätten har tilldragit sig ett stort intresse inom EU, detta då upphovsrätt, patenträtt och 

övriga delar är av en internationell karaktär, samt har en stark ekonomisk betydelse.15 Ett av 

EU:s huvudsakliga syften är och har varit att skapa och upprätthålla en inre marknad som 

bygger på fri rörlighet, för varor, tjänster, kapital mm. EU har också syftat till att ha en effektiv 

konkurrens över de nationella gränserna. Den harmonisering av rättsläget som har skett genom 

                                                      
12 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars & Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 13 

Uppl, 2013, s. 35. 

13 Bernitz m.fl, s. 12 

14 Bernitz m.fl, s. 15 

15 Bernitz m.fl, s. 18 
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de allmänna konventionerna (Bernkonventionen, TRIPS mm) har utifrån EU:s syn varit 

otillräcklig. EU eftersträvar en integration som är mer djupgående.16  

 

I huvudsak har EU vid sin lagstiftning inom immaterialrätten fokuserat på att förstärka 

rättsskyddet. Immaterialrätten har dock till sin natur vissa konkurrensrättsliga effekter, vilka 

kan leda till ett försvårande av fria rörligheten för varor och tjänster, vilket är ett av EU:s 

viktigaste områden. Anledningen till det är att exempelvis ett varumärke kan betraktas som 

varumärke i en medlemsstat men inte i en annan, alternativt får ett skydd som har en annan typ 

av räckvidd. Detta bidrar till att snedvrida den inre marknaden, och kan ge företag skilda 

konkurrensförutsättningar.17  

 

Detta bidrar till att man kan urskilja några centrala syften utifrån EU:s syn på immaterialrätten. 

För det första är det av vikt att immaterialrätten är så enhetlig som möjligt mellan 

medlemsstaterna, för att företag och andra aktörer inom EU ska få en så likartad konkurrens 

som det går. Alla aktörerna ska kunna konkurrera på samma villkor.18 Ett annat syfte är att 

medlemsstaterna, utöver att vara konkurrenskraftiga gentemot varandra, ska kunna vara 

konkurrenskraftiga mot aktörer utanför den inre marknaden, exempelvis USA.19 Slutligen blir 

som tidigare nämnt ett viktigt syfte för EU att harmonisera immaterialrätten för att inte 

förhindra den fria rörligheten inom unionen.20 

 

2.3 Utvecklingen av upphovsrätt inom EU 

EU har en omfattande kompetens att lagstifta inom immaterialrättens område och att skapa 

europeiska immaterialrättigheter samt att skapa administrativa system för dessa, vilket framgår 

av Art. 118.1 FEUF. Art. 114.1, som beträffar tillnärmning av lagstiftning, ger EU kompetens 

att också skapa direktiv för att harmonisera den immaterialrättsliga lagstiftningen hos 

medlemsstaterna.  

 

När det kommer till upphovsrätten inom EU så har mycket av den lagstiftning som tillkommit 

på området skett genom direktiv. Exempel på det är ”Direktiv 96/9/EC om det rättsliga skyddet 

                                                      
16 Bernitz m.fl, s.19 

17 Bernitz m.fl, s.19 

18 Bernitz m.fl, s.19 

19 Bernitz m.fl, s.20 

20 Bernitz m.fl, s.20 
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för databaser” (Databasdirektivet), ”Direktiv 93/83/EEG om samordning av vissa bestämmelser 

om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via 

kabel” (Satellit- och kabeldirektivet), samt ”Direktiv 2009/24/EG om rättsligt skydd för 

datorprogram” (Datorprogramsdirektivet).21 Gemensamt för dessa direktiv och i stort sett 

samtliga direktiv som lagstiftades fram till år 2001 var att de behandlade specifika kategorier 

inom upphovsrätten, databaser, datorprogram osv, alternativt individuella rättigheter som 

sändningar via satellit och kabel.22 2001 trädde dock Infosoc-Direktivet i kraft och var ett mer 

ambitiöst försök från EU:s sida att harmonisera upphovsrätten som en helhet hos 

medlemsstaterna. Infosoc-direktivet kommer att behandlas närmare i kapitel 3.1, då det 

direktivet är av intresse för uppsatsens frågeställningar. 

 

Eftersom antalet medlemsstater inom EU ökade blev det i början av 2000-talet svårare att 

harmonisera upphovsrätten hos medlemmarna genom direktiv.23 Detta då medlemsstaterna 

först måste övertygas av kommissionen att godkänna direktiven, för att sedan under 

kommissionens tillsyn anpassa den nationella lagstiftningen för att överensstämma med 

direktiven. Trots att direktiven inte kräver enhällighet, så hade den ökande storleken hos 

unionen försvårat införandet av ny lagstiftning.24 Detta medförde att kommissionen under en 

kort period använde sig av den så kallade ”Better Regulation”-metoden, som var en strategi att 

ge råd till privata aktörer hur de skulle agera, snarare än att påtvinga förändring inom den 

nationella lagstiftningen.25 Målet med metoden var att direkt influera marknaden.26 Metoden 

var tänkt att dra ner på den ekonomiska delen av lagstiftningen till minsta möjliga som var 

nödvändigt för att ha en fungerande inre marknad.27 Inom upphovsrätten användes metoden av 

kommissionen i ”Kommissionens rekommendation 2005/737/EG om kollektiv 

gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med 

lagliga musiktjänster på nätet”.  

 

                                                      
21 Det ursprungliga Datorprogramsdirektivet trädde i kraft 1991, Direktiv 91/250/EEG. 

22 Kur, Anette & Dreier, Thomas, European Intellectual Property Law, Text, Cases & Materials, 1 Uppl, 2013, s. 270. 
23 Kur m.fl, s. 276 
24 Kur m.fl, s. 276 
25 Kur m.fl, s. 276 

26 Kur m.fl, s. 276 

27 Kur m.fl, s. 276 
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”Better Regulation”-metoden har dock inte exkluderat framtida harmonisering av EU-rätten 

genom direktiv. Ett förslag till ny harmoniserande lagstiftning som EU arbetar med är ”Förslag 

till Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden” 

(2016/0280(Copyright-direktivet)). Det förslaget har dock likt Infosoc-direktivet en större 

betydelse för denna uppsats och kommer därför att behandlas närmare i kapitel 5. 

 

2.4 Infosoc-direktivet 

Infosoc-direktivet är en av de EU-rättsliga källor som främst behandlar överföring av 

upphovsrättskyddat material, bl.a. vilka rättigheter som upphovsrättsinnehavaren har att själv 

välja hur dennes verk ska kunna tillgängliggöras för allmänheten. Utgångspunkten för Infosoc-

direktivet är att det krävs en hög skyddsnivå för att direktivet ska vara möjligt att harmonisera.28 

När direktivet tolkas bör man därmed i första hand utgå ifrån att fokus från EU:s sida ligger på 

att ge upphovsrättsinnehavarna möjligheten att råda över sina verk i så stor utsträckning som 

möjligt. Att det är utgångspunkten framgår också tydligt av Art. 3 samt Art. 4, där det framgår 

att upphovsrättsinnehavaren ska ha ensamrätt att tillåta eller förbjuda såväl varje överföring29 

och tillgängliggörande till allmänheten, som all slags spridning till allmänheten. 

 

Art. 3 är den bestämmelse som utgör grunden för vad som gäller vid överföringar av 

upphovsrättskyddat material enligt EU. Av Art. 3.1 framgår det som nämnt ovan att 

upphovsrättsinnehavarna ska ges fullständig ensamrätt att tillåta eller förbjuda samtliga 

överföringar som görs till allmänheten av deras verk. För att en överföring till allmänheten ska 

anses ha ägt rum krävs att verken som överförs ska vara tillgängliga för enskilda vid en plats 

och tidpunkt som de själva väljer, samt att en överföring ska ha skett till allmänheten. Enligt 

bestämmelsen är det oberoende av om överföringen som sådan sker via trådbunden eller trådlös 

väg, vilket innebär att det gäller även vid överföringar via internet. Det framgår vidare av Art. 

3.2 vilka upphovsmän som ska ges ensamrätt beträffande att tillåta eller förbjuda överföringar, 

bland annat framställare av film.  

 

                                                      
28 ”Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället” (Infosoc-direktivet), i punkt 9 av skälen till 
direktivet. 

29 I de förenade målen C-403/08 och C-429/08, Football Association Premier League m.fl., EU:C:2011:631, punkt 193 
säger EU-domstolen att begreppet ”överföring” ska ges en vidsträckt tolkning, vilket ytterligare visar att 
upphovsrättsinnehavarna ges ett stort skydd. 
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Utgångspunkten för överföringar av upphovsrättskyddat material till allmänheten är med andra 

ord enligt Infosoc-direktivet att upphovsrättsinnehavarna har ensamrätt. Det finns dock 

undantag uppradade i Art. 5.3. Dessa omfattar främst situationer där verken används i 

exempelvis utbildningssyfte eller forskningssyfte, om det rör sig om citation eller att det 

används i syfte att parodiera. Dessa undantag behandlas kort i avsnitt 2.5, men kommer inte att 

tillvägas någon större tyngd i uppsatsen, då den är tänkt att behandla överföringar av material 

som strider mot upphovsrätten. 

 

De rekvisit som då måste behandlas för att kunna analysera företagen bakom sociala 

plattformars ansvar vid överföring av upphovsrättskyddat material är bl.a. vad som utgör en 

överföring, finns det en allmänhet som en eventuell överföring har skett till, samt om enskilda 

kan få tillgång till detta material från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.  

 

2.5 Kort om undantag och inskränkningar 

Det finns vissa tillfällen då en överföring till allmänheten är tillåten trots att överföringen strider 

mot Art. 3.1 Infosoc-direktivet. Dessa framgår av Art. 5.3 av direktivet. Det innefattar bl.a. 

upphovsrättskyddat material som används i undervisningssyfte, för att parodiera, för citat och 

dylikt eller i nyhetssyfte. Av de undantag som finns att tillgå i Infosoc-direktivet så finns det 

inget som direkt träffar en situation där upphovsrättsskyddat material överförs via sociala 

medier. Det kommer därför inte att tas någon större hänsyn till dessa undantag, som dessutom 

ska beaktas med restriktivitet30. 

 

2.6 E-handelsdirektivet 

Av punkt 16 i skälen till Infosoc-direktivet framgår det att eftersom ansvarsfrågan beträffande 

verksamheter på internet inte endast berör upphovsrätt behandlas den frågan även på ett 

övergripande plan 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” (E-handelsdirektivet). Eftersom den huvudsakliga rättsfråga som denna 

uppsats behandlar är just ansvarsfrågan beträffande verksamheter på internet (sociala medier), 

är det av relevans att behandla det direktivet också. Direktivet trädde i kraft i relativt nära 

anslutning till Infosoc-direktivets ikraftträdande. Det framgår av punkt 50 i skälen till E-

handelsdirektivet att detta var nödvändigt för att försöka hindra eventuella svårigheter att 

                                                      
30 Art. 5.5 Infosoc-direktivet 
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fastställa ett tydligt regelverk för mellanhänders ansvar för intrång i upphovsrätten och 

närstående rättigheter. 

 

Beträffande uppsatsens andra frågeställning – vilket ansvar företagen har för överföringar på 

sina plattformar - är det främst Art. 12 och Art. 14 E-handelsdirektivet som är av intresse. Dessa 

bestämmelser behandlar vidarefordran (mere conduit) av överföringar, respektive lagring av 

överföringar. 

 

2.7 Sammanfattning 

Utifrån den bakgrund som har presenterats i detta kapitel kommer det att nämnas en del 

utgångspunkter som kommer ligga till grund för diskussionen i uppsatsen framöver. Först och 

främst kommer det vara nödvändigt att betrakta EU:s syn på upphovsrätten och hur man vill 

utvecklas på det området. Vilka fokusområden man har, samt hur man arbetar för att uppnå 

dessa. Det innefattar bland annat att bibehålla en inre marknad som bygger på fri rörlighet, att 

ha en effektiv konkurrens över nationsgränserna samt att försöka ha en så enhetlig 

immaterialrättslig lagstiftning som möjligt.  

 

Den historiska utvecklingen av upphovsrättsområdet inom EU blir också av intresse, i synnerhet 

i förhållande till uppsatsens tredje frågeställning. Detta för att kunna bedöma i vilken riktning 

EU vill ta den upphovsrättsliga lagstiftningen. Utifrån den utveckling som har skett hittills 

tenderar man exempelvis att gå från en mer specificerad lagstiftning till att omfatta större 

områden inom upphovsrätten. Här kommer det vara av intresse att försöka bedöma om 

utvecklingen av lagstiftningen kommer fortsätta den vägen eller inte. 

 

Slutligen kommer det att utifrån den praxis som uppsatsen tar upp att jämföra den med det EU-

rättsliga perspektivet på upphovsrätten. Utgörs den praxis som presenteras av tolkningar som 

leder EU-rätten mot sina mål, vilket utgångspunkten är att EU-domstolens praxis ska göra, eller 

har man tolkat en bestämmelse mot de syften som man inom EU vill uppnå. 
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3. Användarnas ansvar 

3.1 Överföring till allmänheten 

Som tidigare nämnt så är utgångspunkten enligt Infosoc-direktivet att det ska vara en hög 

skyddsnivå för upphovsrättsinnehavarna.31 Detta borde innebära att de rekvisit som gäller för 

Art. 3 bör ges vida tolkningar, vilket också framgår av praxis. 

 

I mål C-325/14, (SBS Belgium NV mot Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten 

en Uitgevers (SABAM)) behandlades bland annat begreppen överföring och allmänhet.  

I målet bekräftar EU-domstolen bland annat att ett syfte med Infosoc-direktivet är att införa en 

hög skyddsnivå till förmån för upphovsmän.32 Det innebär att en vid tolkning ska ges till termen 

överföring till allmänheten. Begreppet överföring ska också det ges en vid tolkning, så att det 

omfattar alla typer av överföringar av upphovsrättskyddade verk oavsett med vilken typ av 

teknisk process eller med vilka medel som överföringen har genomförts.33 Detta innebär att i 

stort sett all typ av tillgängliggörande av upphovsrättsskyddade verk kommer att falla in under 

Art. 3 Infosoc-direktivet. 

  

Mer intressant i målet är frågan huruvida överföringen av verken har skett till en allmänhet. 

Bakgrunden i målet innefattade ett belgiskt företag som producerade och sålde TV-program, 

både egenproducerade och program som man köpte in. Dessa program sände man genom att 

sända signaler till diverse distributörer via privata förbindelser som allmänheten inte hade 

tillgång till.  Därefter vidaresände distributörerna signalerna till de abonnenter som använde 

distributörernas tjänster. Detta skedde bland annat genom satellit eller kabel. Enligt domstolen 

bestod den eventuella allmänheten av en enda publik, de olika distributörernas abonnenter.34 

Domstolen resonerade att det inte gick att utesluta att distributörerna kunde komma att få en 

ställning gentemot det belgiska företaget som inte är självständig.35 Detta skulle då leda till att 

de distributionstjänster som erbjöds skulle betraktas som av rent teknisk karaktär, och 

                                                      
31 ”Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället” (Infosoc-direktivet), i punkt 9 av skälen till 
direktivet. 

32 SBS Belgium, C-325/14, EU:C:2015:764, p. 14 

33 Jfr. De förenade målen C-403/08 och C-429/08, Football Association Premier League m.fl., EU:C:2011:631, 
punkt 193, samt Mål C-283/10: Circul Globus Bucureşti (Circ & Variete Globus Bucureşti) mot Uniunea 
Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR – ADA), 
EU:C:2011:772. 

34 SBS Belgium, C-325/14, EU:C:2015:764, p.28 

35 SBS Belgium, C-325/14, EU:C:2015:764, p.32 
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distributörernas medverkan som ett tekniskt medel. Abonnenterna skulle då kunna betraktas 

som det belgiska företagets publik och de skulle genomföra en överföring till allmänheten, trots 

att de signaler som de sänder ut är via en privat förbindelse till distributörerna och inte är 

möjliga för allmänheten att ta del av. Den frågan lämnade EU-domstolen dock till den nationella 

domstolen (i detta mål appellationsdomstolen i Bryssel) att avgöra. 

  

I ett annat mål, C-466/12 Nils Svensson m.fl. mot Retriever Sverige AB, hade ett företag en 

webbplats, som tillhandahöll listor av klickbara länkar. Via dessa länkar kom användarna av 

webbplatsen åt artiklar som hade publicerats på andra webbplatser. Enligt klaganden var det 

otydligt att kunden förflyttades till en annan webbplats för att se artikeln, medan företaget 

hävdade att det var tydligt för deras kunder att de förflyttades till andra webbplatser när de 

klickade på länkarna. Det var ostridigt mellan parterna att artiklarna var fritt tillgängliga från 

en annan webbplats. De frågor som EU-domstolen hade att ta ställning till var huruvida 

tillhandahållandet av sådana klickbara länkar av andra än upphovsrättsinnehavare var att 

betrakta som en överföring till allmänheten, om bedömningen av detta påverkas av att länken 

hänvisar till verk som redan är åtkomliga för envar på annan webbsida eller inte, samt om det 

gör någon skillnad om det är tydligt att man förflyttas till en annan webbsida eller inte.36  

 

Här utgick man också från de två kumulativa rekvisiten som Art. 3.1 Infosoc-direktivet ger 

uttryck för, att det ska röra sig om en överföring, samt att den ska ha skett till allmänheten.37 

Beträffande överföring nämnde domstolen att det är tillräckligt att upphovsrättskyddade 

material görs tillgängliga för en publik på ett sådant sätt att de kan få tillgång till verken 

oberoende av om de nyttjar den möjligheten eller inte.38 Detta innebar enligt domstolen att en 

överföring hade genomförts.39 Vidare måste man utreda om överföringen har skett till 

allmänheten. Uttrycket allmänheten i Art. 3.1 avsåg ett obestämt antal potentiella mottagare, 

samt att det är ett relativt stort antal personer det rör sig om.40 Under de förhållanden som rådde 

i detta mål ansågs det som att länkar från en webbplats anses rikta sig till samtliga potentiella 

användare av webbplatsen, vilket innebar ett obestämt och relativt stort antal mottagare, vilket 

                                                      
36 Svensson m.fl., C-466/12, EU:C:2014:76, p. 13 

37Svensson m.fl., C-466/12, EU:C:2014:76, p. 16. Jfr. Mål C-607/11, ITV Broadcasting m.fl., EU:C:2013:147, p. 21 och 31 
38 Svensson m.fl., C-466/12, EU:C:2014:76 p. 19. Se analogt, Mål C-306/05, SGAE, EU:C:2006:764, p. 43 

39 Svensson m.fl., C-466/12, EU:C:2014:76, p. 20 

40Mål C-306/05, SGAE, EU:C:2006:764, p. 37 och 38, och Mål C-607/11 ITV Broadcasting m.fl., EU:C:2013:147, 
p. 32 
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leder till att det ska betraktas som en överföring till allmänheten. Domstolen resonerade dock 

vidare att för att det ska ses som en överföring till allmänheten krävs i situationer som den 

förevarande (att en överföring har skett av en ursprunglig överföring genom samma 

teknik(internet)) att det enligt tidigare praxis riktar sig till en ny publik.41 Här hävdade 

domstolen att det inte rörde sig om en ny publik, då det saknades begränsningar för potentiella 

mottagare att ta del av artiklarna från den ursprungliga webbsidan.42 Detta innebar att de 

potentiella mottagarna via de klickbara länkarna ansågs utgöra potentiella mottagare till den 

ursprungliga överföringen och därför del av den publik som upphovsrättsinnehavarna hade 

beaktat vid godkännandet till den webbsidan. Detta påverkades inte oavsett om det var otydligt 

att man lämnade företagets webbsida eller inte när man använde sig av länkarna.43 

 

Slutligen för att belysa begreppet överföring till allmänheten kommer också Mål C-607/11 ITV 

Broadcasting Limited mfl mot TV Catch Up (TVC) att behandlas. Bakgrunden till målet var att 

TVC via internet erbjöd en tjänst som gjorde det möjligt för deras användare att ta del av live 

streams från gratis markbundna TV-sändningar, som kärandena i målet var 

upphovsrättsinnehavare till. TVC hävdade dock att de sändningar som deras användare kunde 

ta del av var sändningar som de redan hade rätten att se via den TV-licens som de innehar. För 

att kunna få tillgång till TVC:s tjänster krävdes det att man godkände vissa villkor, vilka bland 

annat krävde att man var innehavare av en sådan licens, samt att tjänsterna endast fick nyttjas 

inom landet (Storbritannien). Webbplatsen där man kom åt tjänsterna var utrustad med teknik 

för att kunna fastställa var användaren befann sig, så att man inte skulle kunna kringgå de 

villkoren. Om man inte uppfyllde dessa så nekades man tillgång till tjänsterna. TVC sände dessa 

TV-program genom att fånga upp de signaler som sändes ut av kärandena via en antenn och 

fördes över till mottagningsservrar, vilka hämtade upp enskilda mediefiler från mottagna 

signaler utan att förändra dem. Sedan gick det vidare till kodningsservrar, som konverterade 

filerna till ett annat format. Därefter förbereddes sändningarna för att sändas ut via internet. 

Efter det behandlades de endast vidare om någon användare hade begärt en specifik kanal, 

annars raderades signalen. Systemet som TVC använde sig av innebar i slutändan att det skapas 

ett separat strömmande för varje användare som begär en kanal. Detta ledde till att varje 

datapaket som lämnade TVC:s server var adresserat till en enskild användare och inte till en 

                                                      
41 Svensson m.fl., C-466/12, EU:C:2014:76, p. 24. Se också Mål C-306/05, SGAE, EU:C:2006:764, p. 40 och 42, och Mål C- 

607/11 ITV Broadcasting m.fl., EU:C:2013:147, p. 39 

42 Svensson m.fl., C-466/12, EU:C:2014:76, p. 25 och 26 
43 Se också Mål C-160/15, GS Media, EU:C:2016:644, som rörde en liknande diskussion för hyperlänkar. 
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grupp av användare. Den huvudsakliga frågan var om det förfarande som TVC använde sig av 

var att betrakta som en överföring till allmänheten enligt Art. 3.1 Infosoc-direktivet. Direktivet 

har som tidigare nämnt till syfte att höja skyddsnivån för upphovsrättsinnehavarna och 

begreppet överföring ska därmed ges en så vid tolkning som möjligt. Domstolen konstaterade 

att när verk görs tillgängliga genom vidaresändning via internet av en markbunden sändning så 

utgör det en överföring, då det utförs med en annan teknik än vad som har använts vid den 

ursprungliga överföringen.44 TVC invände visserligen att det tillgängliggörande av verket som 

man stod för endast utgjorde ett sätt att rent tekniskt förbättra mottagningen av den ursprungliga 

sändningen inom det område som redan täcktes av sändningen.45 Domstolen hävdade dock att 

för att det ska vara tillåtet ska detta ske på en redan befintlig sändning.46 Här ansågs däremot 

TVC:s sändning att utgöra en självständig sändning från den ursprungliga, vilket innebar att det 

inte kunde betraktas som att man endast försökte rent tekniskt förbättra mottagningen alternativt 

säkerställa den. Det rörde sig därför i målet om en överföring. Vidare krävdes det att 

överföringen skulle ha skett till en allmänhet. Domstolen utgick från praxis47, och konstaterade 

att gällande kriterierna som krävs för att det ska finnas en allmänhet så ska den sammantagna 

effekten av att upphovsrättskyddade verk görs tillgängliga för potentiella tittare beaktas.48 Detta 

innebar att det som var av relevans var hur många användare som hade tillgång till sändningarna 

parallellt samt efter varandra. Därför var det irrelevant för domstolen att sändningarna från TVC 

skedde via individuella anslutningar, då det inte hindrade flera personer från att parallellt ha 

tillgång till sändningarna. Detta ledde till att domstolen ansåg att användarna som TVC riktade 

sig till utgjordes av samtliga medborgare i Storbritannien som var innehavare av en TV-licens.49 

Dessa kunde alla parallellt få tillgång till de sändningar som TVC tillhandahöll. Domstolen fann 

därför att det kunde anses att det skedde en överföring till allmänheten.50 TVC hävdade dock 

att det ska rikta sig till en ny publik.51 Användarna av TVC:s tjänster har möjlighet att följa 

                                                      
44 ITV Broadcasting m.fl., C-607/11, EU:C:2013:147, p. 26 
45 ITV Broadcasting m.fl., C-607/11, EU:C:2013:147, p. 27 och 28. Av praxis (domarna i de förenade målen C-403/08 och C-

429/08 Football Association Premier League m.fl., EU:C:2011:631, punkt 194, och Airfield och Canal Digitaal, 

EU:C:2011:648, punkterna 74 och 79) framkommer det visserligen att rent tekniskt säkerställa eller förbättra mottagningen 

för en ursprunglig sändning inte utgör en överföring enligt Art. 3.1 Infosoc-direktivet. 
46 ITV Broadcasting m.fl., C-607/11, EU:C:2013:147, p. 29 

47 ITV Broadcasting m.fl., C-607/11, EU:C:2013:147, p. 32. Begreppet ”allmänheten” i Art. 3.1 Infosoc-direktivet avser ett 

obestämt antal potentiella tittare eller åhörare och förutsätter ett ganska stort antal personer.  

48 ITV Broadcasting m.fl., C-607/11, EU:C:2013:147, p. 33 
49 ITV Broadcasting m.fl., C-607/11, EU:C:2013:147, p. 35 

50 ITV Broadcasting m.fl., C-607/11, EU:C:2013:147, p. 36 

51 Se C-466/12 Nils Svensson m.fl. mot Retriever Sverige AB, EU:C:2014:76, p. 24 
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sändningarna, med identiskt innehåll, via sina TV-apparater, och användarna ska därför inte 

utgöra en ny publik. Domstolen ansåg dock att det inte var nödvändigt i detta fall att 

sändningarna skulle rikta sig till en ny publik, då TVC:s sändningar var och en skulle ha en 

separat tillåtelse av upphovsrättsinnehavarna, eftersom sändningarna använde sig av olika sätt 

att sända verken, men alla var riktade till allmänheten.52 

 

Utifrån dessa rättsfall kan det konstateras att rekvisitet överföring sällan utgör några problem 

för bedömningen om någon har begått upphovsrättsintrång enligt Art. 3.1 Infosoc-direktivet. 

Domstolen tycks utgå ifrån att det rekvisitet i princip alltid kommer att vara uppfyllt när 

upphovsrättsskyddade verk har tillgängliggjorts för en användare av någon annan än 

upphovsrättsinnehavaren och denne inte har lämnat något tillstånd för tillgängliggörandet.53  

 

Den relevanta frågan för bedömningen om Art. 3.1 är tillämplig blir därför om en eventuell 

överföring har skett till allmänheten eller inte. Definitionen av allmänheten har behandlats i 

rättsfallen ovan, och syftar till ett obestämt antal potentiella personer, samt att det är ett relativt 

stort antal personer det rör sig om.  

 

Detta innebär att det finns en viss minimi-gräns som måste uppnås enligt praxis. Om man inte 

uppnår ett tillräckligt stort användarantal vid överföringen så kan det inte betraktas som att 

överföringen har skett till allmänheten, då överföringen inte uppfyller de krav som domstolen 

har satt upp angående ett stort antal personer. Vid den bedömningen måste man dock beakta 

inte bara användare som tar del av det upphovsrättsskyddade materialet, utan också de 

användare som potentiellt kan komma att ta del av det. I anslutning till det är det relevant hur 

många användare som har tillgång till verket vid samma tid och hur många som kan ha tillgång 

till det efter varandra.54 Det krävs också att överföringen sker till en allmänhet som inte är 

                                                      
52 ITV Broadcasting m.fl., C-607/11, EU:C:2013:147, p. 38 och 39. Jfr domarna i de förenade målen C-403/08 och C-

429/08 Football Association Premier League m.fl., EU:C:2011:631 och C-431/09 Airfield och Canal Digitaal, 

EU:C:2011:648. 
53 Se mål C-162/10 Phonographic Performance, EU:C:2012:141, där det var tillräckligt med att ha installerat TV- och 

radioapparater i hotellrum för att ha ansetts genomföra en överföring. 
54 Mål C-607/11 ITV Broadcasting Limited mfl, EU:C:2013:147, p. 33. 
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närvarande vid den plats där överföringen sker.55 Detta borde dock inte leda till några större 

svårigheter beträffande överföringar via internet och sociala plattformar. 

 

Nästa fråga är den om ny publik. Här tycks det vara svårt att bedöma dels vad begreppet ny 

publik faktiskt innefattar, men också i vilken mån det skiljer sig från de potentiella tittarna. 

Begreppet ska ha sin grund i punkt 17 till skälen i ”Rådets direktiv (93/83/EEG) om samordning 

av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar 

och vidaresändning via kabel.”56 Där framgår det att hänsyn ska tas till de faktiska användarna 

såväl som de potentiella. Domstolen tycks därför ha sammankopplat potentiella användare med 

ny publik, vilket innebär att de tycks överlappa varandra i viss mån. 

 

3.2 Sker en överföring? 

Den första frågan som måste ställas i förhållande till uppsatsens första frågeställning är 

huruvida det när en användare laddar upp upphovsrättsskyddade verk till en plattform som 

Facebook kan anses utgöra en överföring till allmänheten i den mening som avses i Art. 3.1 

Infosoc-direktivet. För att det ska utgöra en överföring enligt Art. 3.1 krävs som tidigare nämnt 

att det har skett en överföring, samt att denna överföring har skett till någon form av allmänhet. 

När det kommer till begreppet överföring är Infosoc-direktivet tydligt med att ett av de 

viktigaste syftena med direktivets införlivande var att höja den rättsliga skyddsnivån för 

upphovsrättsinnehavarna.57 En tolkning i mål där frågan är om det har skett en överföring eller 

inte borde därför utgå ifrån att en överföring har skett, när upphovsrättsskyddat material har 

tillgängliggjorts av någon annan än upphovsrättsinnehavaren, samt att denna inte har lämnat 

tillstånd eller fått ersättning för tillgängliggörandet. Detta då det är den utgångspunkten som 

främst ger upphovsrättsinnehavare ett starkt skydd. Det är enligt kommissionen dock oklart om 

ett företag som driver en plattform kan anses överföra upphovsrättsskyddade verk till 

allmänheten när de lagrar och tillgängliggör användargenererat innehåll.58 Frågan är dock inte 

                                                      
55 ”Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället” (Infosoc-direktivet), i punkt 23 av skälen till 
direktivet. 

56 Guibault och Quintais, “The Influence of New Technologies on Copyrights”, artikel “Copyright, Technology and 
the Exploitation of Audiovisual Works in the EU”, s. 8. 

57 ”Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället” (Infosoc-direktivet), i punkt 9 av skälen till 
direktivet. 

58 Commission Staff Working Document Impact Assessment on the Modernisation of EU Copyright Rules, September 
14, 2016, SWD 2016 301 final. Impact Assessment s. 143. 
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huruvida en överföring äger rum eller inte, det konstaterar kommissionen att det gör.59 Frågan 

är vem som ska tillskrivas ansvaret för den överföring som sker, användaren eller plattformen, 

eller eventuellt båda parterna.60 Den diskussionen kommer att föras i kapitel 5, detta avsnitt 

kommer fokusera på om användaren kan överhuvudtaget anses ha något ansvar eller inte enligt 

Infosoc-direktivet. 

 

Att en överföring sker är som nämnt utgångspunkten. Nästa fråga blir om en överföring har 

skett till allmänheten. Utifrån praxis har man gett en tydligare definition av vad som menas med 

begreppet allmänheten.61 Här har man gett begreppet betydelsen ett ”obestämt antal potentiella 

personer, samt att det är ett relativt stort antal personer det rör sig om.”62 Att uppfylla det 

rekvisitet borde i det här fallet inte vara särskilt svårt. Facebook, Youtube och övriga dylika 

plattformar är världsomspännande, och för varje uppladdning av information som genomförs 

borde ett relativt stort antal personer kunna ta del av informationen, i synnerhet då det även ska 

betraktas potentiella personer som kan ta del av denna. Det innebär att samtliga av 

plattformarnas användare kan ta del av informationen, såväl som de personer som inte är 

registrerade användare men besöker sidan ändå. Den minimi-gräns som praxis har uppställt bör 

därigenom uppfyllas. Eftersom rekvisiten för Art. 3.1 Infosoc-direktivet är uppfyllda måste det 

betraktas som att en överföring till allmänheten som strider mot den nämnda bestämmelsen har 

skett när en användare till en plattform laddar upp upphovsrättsskyddade verk på plattformen. 

Frågan blir då om användaren bär något ansvar för det material som användaren laddar upp på 

plattformen. 

 

Det är tämligen enkelt att konstatera att en användare som laddar upp upphovsrättsskyddat 

material på en plattform som når en stor mängd personer begår upphovsrättsintrång enligt Art. 

3.1 Infosoc-direktivet och därför är ansvarig för överföringen. Användaren har utan 

upphovsrättsinnehavarens tillstånd gjort dennes verk tillgängliga för allmänheten, det vill säga 

ett obestämt antal potentiella personer, samt att det är ett relativt stort antal. Detta borde gälla i 

princip oavsett vilken plattform som verken laddas upp på, då de plattformar som uppsatsen tar 

sikte på är världsomspännande och har miljontals användare. Användarna bär alltså ansvar för 

                                                      
59 Commission Staff Working Document Impact Assessment on the Modernisation of EU Copyright Rules, September 

14, 2016, SWD 2016 301 final. Impact Assessment s. 138.  

60 Kempas, Tobias, ”Upphovsrättslig övervakningsplikt för mellanhänder”, Ny Juridik 1:17, s. 61. 

61 Se ITV Broadcasting m.fl., C-607/11, EU:C:2013:147, och SBS Belgium, C-325/14, EU:C:2015:764 för exempel 

62 Se Mål C-306/05, SGAE, EU:C:2006:764, p. 37 och 38 
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överföringen, då det är de som huvudsakligen begår upphovsrättsintrång enligt Art. 3.1 Infosoc-

direktivet. De har inte heller någon möjlighet att undkomma ansvar genom E-handelsdirektivet, 

då de inte kan omfattas av någon av undantagsreglerna i Art. 12–14. 

 

 

3.3 Praktiska Problem 

Det huvudsakliga syftet med upphovsrätten är att säkerställa att upphovsrättsinnehavarna får 

ersättning och erkännande för de verk som de skapar. Enligt Art. 3.1 Infosoc-direktivet har 

upphovsrättsinnehavarna ensamrätt att tillåta och förbjuda varje överföring av deras verk. Detta 

för att säkerställa att de får kontrollera sina verk, och hur allmänheten ska få ta del av dem, på 

eget bevåg. När någon laddar upp ett upphovsrättsskyddat verk kan upphovsrättsinnehavaren 

alltså förbjuda detta.  

 

När en användare laddar upp en upphovsrättsinnehavares verk på en social plattform utan 

dennes tillstånd uppstår det dock problem. Det är i avsnittet ovan klarlagt att användaren är 

ansvarig för den överföring som genomförs, men det praktiska problemet som uppstår är hur 

upphovsrättsinnehavaren ska kunna utkräva det ansvaret och förbjuda användaren från att 

fortsätta tillgängliggöra verken. Det blir i synnerlighet ett problem då användarna kan använda 

sig av pseudonymer – användarnamn - och dylikt för att dölja vilka de är. Det blir då svårt för 

upphovsrättsinnehavarna att vända sig mot användaren, vilket i viss mån tydliggörs i praxis,63 

då upphovsrättsinnehavaren inte har någon annan möjlighet än att vända sig mot 

plattformsleverantören för att förhindra tillgängliggörandet av upphovsrättsskyddade verk till 

allmänheten. 

 

Youtube, Facebook och dylika plattformar erbjuder visserligen upphovsrättsinnehavare 

möjligheten att vända sig till dem för att snabbt kunna avlägsna verken från de respektive 

plattformarna64, men i praktiken fungerar det onekligen inte eftersom en användare omedelbart 

kan ladda upp verken igen.  

 

                                                      
63 Ref I ZR 140/15, Der Bundesgerichtshof, Haftung von Youtube für Urheberrechtsverletzungen, Tyskland. 
64 Via Facebooks hjälpcenter finns det en genomgång för hur man som upphovsrättsinnehavare kan agera i en sådan 

situation, https://www.facebook.com/help/1020633957973118/?helpref=hc_fnav. Detsamma gäller för Youtube, 
https://support.google.com/youtube/topic/2676339?hl=sv&ref_topic=6151248. 
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Här ligger problemet under den gällande EU-rätten utifrån upphovsrättsinnehavarnas 

perspektiv. Man får ingen ersättning och inget erkännande för verken man har producerat, utan 

de överförs till allmänheten utanför deras kontroll. Man ska enligt gällande rätt (Art. 3.1 

Infosoc-direktivet) ha en möjlighet att förhindra detta, men i förhållande till användare på en 

plattform fungerar det inte i praktiken. Man kan oftast inte vända sig mot användarna trots att 

det är klart att de bryter mot Art. 3.1, då de är anonyma i de flesta fall. Den eventuella oklarheten 

kring plattformsleverantörernas rättsliga ansvar65 kan samtidigt komma att innebära att man 

eventuellt inte kan förhindra överföringar genom att gå på plattformsleverantörerna. Man kan 

visserligen kanske försöka få verken avlägsnade från plattformarna med leverantörernas hjälp, 

men det förhindrar inte nödvändigtvis att verken fortsätter överföras. Den första 

frågeställningen bör därför besvaras med att användarna är ansvariga för den överföring till 

allmänheten som de genomför, men att det i praktiken inte hjälper upphovsrättsinnehavarna att 

tillvarata sina intressen med hjälp av Art. 3.1 Infosoc-direktivet.  

  

                                                      
65 Se kap. 4. 
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4. Företagens ansvar 

4.1 Enbart vidarefordran 

Av bestämmelsen i Art. 12 E-handelsdirektivet framgår det att en tjänsteleverantör inte ska bära 

något ansvar för överföringar som har gått igenom deras kommunikationsnät. Detta förutsätter 

dock att tjänsteleverantören inte har initierat överföringen, inte har valt ut mottagaren av den 

överförda informationen, samt inte har valt ut eller ändrat informationen i överföringen. Det är 

enligt Art. 12.2 också nödvändigt att en eventuell lagring av information som genomförs för att 

utföra överföringen inte ska pågå under en längre tid än vad som krävs för att överföringen ska 

kunna genomföras. 

 

En tjänsteleverantör som tillhandahåller en av informationssamhällets tjänster som består av en 

överföring av information ska enligt Art. 12 E-handelsdirektivet som utgångspunkt inte vara 

ansvarig för den överförda informationen, det vill säga att det rör sig om enbart vidarefordran 

(mere conduit). För att ytterligare kunna belysa begreppet och se hur det ska tolkas krävs det 

dock en närmare titt på praxis. 

 

I mål C-484/14 tolkades begreppet enbart vidarefordran av EU-domstolen. I målet hade en tysk 

man tillhandahållit ett trådlöst nätverk (wireless local area network, förkortat WLAN), som 

tredje man kunde ta del av och nyttja. Detta nätverk hade täckning i och runt den affärslokal 

som mannen drev för försäljning av ljud- och ljusutrustning. Nätverket använde mannen med 

hjälp av ett telekommunikationsföretags tjänster. Han hade gjort ett medvetet val att lämna 

nätverket öppet och oskyddat för allmänheten, detta för att väcka uppmärksamhet för sin 

affärsverksamhet. Ett musikaliskt verk gjordes kostnadsfritt tillgängligt för allmänheten på 

internet, utan upphovsrättsinnehavarnas tillstånd (Sony Music), via mannens trådlösa nätverk. 

Mannen gjorde gällande att han inte hade legat bakom upphovsrättsintrånget, men han kunde 

inte utesluta att någon av de anonyma användarna på hans nätverk hade gjort det. Domstolen 

fick av den nationella domstolen ett flertal prövningsfrågor för att kunna klargöra de rekvisit 

som Art. 12 E-handelsdirektivet innehåller. 

 

 Den första frågan domstolen hade att besvara var om det krävs att den som tillhandahåller en 

av informationssamhällets tjänster får ersättning för detta för att det ska kunna betraktas som 

att man tillhandahåller en tjänst. Eftersom mannen i målet hade tillhandahållit nätverket utan 

ersättning var det nödvändigt att tolka rekvisitet ”informationssamhällets tjänster” för att frågan 
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överhuvudtaget skulle kunna träffas av Art. 12. Domstolen konstaterade att Art. 12 inte 

innehåller någon definition av begreppet, men att Art. 2 E-handelsdirektivet hänvisar till 

”Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande 

beträffande tekniska standarder och föreskrifter”, för att besvara den frågan.66 Domstolen 

hänvisade till skälen 2 och 19 i ”Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/48/EG om 

ändring av direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska 

standarder och föreskrifter”, att begreppet ”tjänst” ska anses ha samma innebörd som 

begreppet har enligt Art. 57 ”Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt” (FEUF), 

det vill säga att begreppet tjänst utgörs av samtliga prestationer som normalt utförs mot 

ersättning.67 Domstolen konstaterade därför att begreppet informationssamhällets tjänster 

i Art. 12 E-handelsdirektivet därför ska ges samma tolkning.68 I målet tillhandahöll mannen 

dock nätverket kostnadsfritt, med andra ord var det inte mot ersättning. Domstolen 

konstaterade dock att det inte nödvändigtvis innebär att det inte utgör en av 

informationssamhällets tjänster.69 Det är inte ett måste att de personer som drar nytta av en 

tjänst som en tjänsteleverantör tillhandahåller också är de som står för betalningen. 

Eftersom mannen i målet tillhandahöll nätverket för att väcka uppmärksamhet och 

marknadsföra sin affärsverksamhet kunde detta enligt domstolen betraktas som 

ersättningen.70 Den första frågan besvarades därmed av domstolen med att begreppet 

informationssamhällets tjänster ska anses utgöra samtliga prestationer som sker mot 

ersättning. Det är dock inte nödvändigt att ersättningen kommer från de som nyttjar 

tjänsten, utan det kan vara tillräckligt att tjänsten tillhandahålls i reklamsyfte för att det 

ska omfattas av begreppet. 

 

Den efterföljande frågan var huruvida det var tillräckligt att mannen hade gett tillgång till 

ett kommunikationsnätverk för att utgöra ett tillhandahållande enligt Art. 12 E-

handelsdirektivet, eller om det krävdes att ytterligare villkor var uppfyllda. Dessa villkor 

var om det krävdes att det fanns ett avtalsförhållande mellan tjänsteleverantören och 

tjänstemottagaren, samt om tjänsteleverantören var tvungen att göra reklam för tjänsten. 

                                                      
66 McFadden, C-484/14, EU:C:2016:689, p. 36. 

67 McFadden, C-484/14, EU:C:2016:689, p. 37–41. 

68McFadden, C-484/14, EU:C:2016:689, p. 43. Detta stöds av skäl 18 E-handelsdirektivet, där det framgår att 
”informationssamhällets tjänster inte enbart ska begränsas till avtal som sker online, utan också andra tjänster som 
utgör näringsverksamhet.” 

69 McFadden, C-484/14, EU:C:2016:689, p. 41. 

70 McFadden, C-484/14, EU:C:2016:689, p. 42. 
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Domstolen påpekade först och främst att det enligt Art.12 krävs att tillhandahållandet av 

en tjänst som avses i bestämmelsen innefattar en överföring av information i ett 

kommunikationsnät. Vidare framgår det av skäl 42 E-handelsdirektivet att verksamhet som 

består av ”enbart vidarefordran” är av rent teknisk, passiv och automatisk natur. Det 

innebär att om tillgång ges till någon form av kommunikationsnätverk så behöver det inte 

gå utöver rent teknisk, passiv och automatisk natur för att möjliggöra en 

informationsöverföring.71 Beträffande andra villkor hävdade domstolen att det varken 

framgår av övriga bestämmelser i E-handelsdirektivet eller de mål som direktivet 

eftersträvar kräver några ytterligare villkor.72 Texten skiljde sig något mellan vissa av 

medlemsstaternas översättningar, men då ett av de övergripande målen med direktivet är 

att harmonisera lagstiftningen kunde inte enskilda språkversioner ges hänsyn. Domstolen 

konstaterade därför att det inte krävs några ytterligare villkor för att någon ska anses ha 

gett tillgång till ett kommunikationsnät enligt Art. 12. 

 

Domstolen tydliggjorde i målet hur begreppen informationssamhällets tjänster samt 

tillhandahållande ska tolkas. Det förstnämnda begreppet innebär därmed att det ska 

innebära alla typer av prestationer som normalt utförs mot ersättning. Det är också en 

förutsättning att tjänsten i fråga tillhandahålls online, det vill säga via en förbindelse som 

möjliggör direkt interaktiv kommunikation.73 Ersättningen måste dock inte ske genom en 

betalning av den som har nyttjat den tillhandahållna tjänsten, utan det är tillräckligt att 

tjänsteleverantören tillhandahåller tjänsten i marknadsföringssyfte för sin verksamhet eller 

dylikt. Beträffande begreppet ”tillhandahållande” framgår det utifrån målet att det inte 

föreligger några särskilda villkor för att begreppet ska omfattas. Det enda som krävs är att 

tillhandahållandet inte går utöver rent teknisk, automatisk och passiv natur för att 

ansvarsfriheten ska kunna bestå. 

 

4.2 Värdtjänster 

För att kunna bedöma hur bestämmelsen om värdtjänster fungerar kommer begreppet värdtjänst 

att belysas nedan genom EU-domstolens praxis angående Art. 14 E-handelsdirektivet. 

 

                                                      
71 McFadden, C-484/14, EU:C:2016:689, p. 45–49. 

72 McFadden, C-484/14, EU:C:2016:689, p. 50. 

73 Nicander, Hans, SvJT 2012, s.273, Upphovsrätten och medverkansansvaret i en digital miljö. 



27 
 

Art. 14 E-handelsdirektivet behandlar ansvarsfrågan för så kallade värdtjänster. Bestämmelsen 

konstaterar att om en tjänsteleverantör tillhandahåller en tjänst som består av lagring av 

information som har tillhandahållits av en tjänstemottagare så är tjänsteleverantören inte 

ansvarig för det material som lagras. Det krävs dock här, likt vid ”enbart vidarefordran”, att 

vissa förutsättningar inte är uppfyllda för att denna ansvarsfrihet ska gälla. För det första krävs 

det att tjänsteleverantören inte har haft någon kännedom om att materialet som har överförts till 

lagringstjänsten har varit olagligt (brutit mot upphovsrätten i detta fall). Det krävs också att 

tjänsteleverantören, så fort denne har blivit medveten om att upphovsrättsskyddat material har 

lagrats på dess tjänst, handlat utan dröjsmål för att avlägsna materialet från sin tjänst. 

 

I mål C-360/10 behandlades bl.a. tillämpligheten av Art. 14 E-handelsdirektivet. Det var dock 

inte den huvudsakliga frågan för målet, men domstolen gav exempel på vad som utgör en 

värdtjänst. Rättsfallet är också intressant för diskussionen senare i uppsatsen beträffande 

förslaget till Art. 13 Copyright-direktivet, då det berörde filtreringssystem för en värdtjänst. 

 

Målet grundade sig på att en belgisk upphovsrättsorganisation (SABAM) - som företrädde 

upphovsrättsinnehavare - hade till uppgift att bevilja tillstånd åt tredje män att använda 

upphovsrättsinnehavarnas verk. Ett företag (Netlog) bedrev en internetbaserad plattform, där 

den som var intresserad kunde registrera sig och skapa en profil. Denna profil kunde användaren 

som hade skapat den senare fylla med innehåll, och profilen var åtkomlig var i världen man än 

befann sig. Plattformen användes av miljontals användare, och var tänkt att användas som ett 

socialt nätverk, där man kunde ladda upp personliga bilder mm. SABAM hävdade att den 

plattform som Netlog drev gav samtliga användare möjlighet att via profilerna ta del av 

upphovsrättsskyddade verk från SABAM:s register. Detta skedde enligt SABAM genom att 

allmänheten gavs tillgång till verken på ett sådant sätt att det andra användare också gavs 

tillgång till verken. Detta skedde utan SABAM:s medgivande och Netlog utgav inte heller 

någon ersättning för detta. SABAM delgav Netlog en stämning om att Netlog utan dröjsmål 

skulle upphöra med att olovligen tillgängliggöra de upphovsrättskyddade verken för sina 

användare. Netlog gjorde gällande att om rätten biföll detta skulle det dels innebära att Netlog 

ålades en allmän övervakningsskyldighet, vilket inte är tillåtet enligt Art. 21.1 Infosoc-

direktivet och Art. 15.1 E-handelsdirektivet. Man hävdade också att det skulle leda till att man 

var tvungen till att installera ett generellt och förebyggande system för filtrering av merparten 

av den information som lagras på plattformen, så att man kunde identifiera och blockera 

SABAM:s verk.  
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Det som främst är intressant i detta kapitel utifrån detta mål är att domstolen konstaterade att 

Netlog utgör en så kallad värdtjänst utifrån vad som avses med Art. 14 E-handelsdirektivet.74 

Det tyder på att EU-domstolens uppfattning i målet var att en social plattform där användare 

kan registrera sig och ladda upp foton, skriva dagboksinlägg och där företaget bakom 

plattformen lagrar information som användarna fyllt sina profiler med, utgör en 

värdtjänstleverantör. Detta mål avgjordes dock 2012, och man bör inte dra för stora slutsatser 

av den definitionen. Men det fungerar som en vägvisning för vad som kan utgöra en värdtjänst 

enligt EU-domstolen. 

 

Beträffande frågan om ett förebyggande system för filtrering så kommer det att behandlas 

närmare i kapitel 5 i anslutning till diskussionen för Art. 13 Copyrightdirektivet, då den 

bestämmelsen berör just filtrering av material.  

 

4.3 Allmän övervakningsskyldighet 

Art. 15.1 E-handelsdirektivet föreskriver att en medlemsstat inte har rätt att ålägga en 

tjänsteleverantör oavsett om det rör enbart vidarefordran eller värdtjänster, en allmän 

övervakningsskyldighet. Det innebär att tjänsteleverantörerna inte kan vara tvungna att, vid 

tillhandahållandet av den typen av tjänster, övervaka den information som de överför respektive 

lagrar. De kan inte heller åläggas någon skyldighet att aktivt efterforska fakta eller 

omständigheter som kan tyda på att det sker någon typ av olaglig verksamhet. Det är av intresse 

att beakta den bestämmelsen i förhållande till bestämmelserna om enbart vidarefordran samt 

värdtjänster, då förutsättningen för ansvarsfrihet för tjänsteleverantören enligt de båda 

bestämmelserna i Art. 12 respektive Art. 14 E-handelsdirektivet är att tjänsteleverantören inte 

ska ha haft någon kännedom om att den informationen som överfördes, alternativt lagrades, var 

av olaglig natur. Det Art. 15 i princip redogör för är att det inte heller ska finnas någon allmän 

skyldighet för tjänsteleverantörerna att bevaka eller undersöka om så är fallet. Man ger därför 

med denna artikeln tjänsteleverantörerna mindre ansvar, när det kommer till att vara medveten 

om vad för typ av verksamhet som sker via deras tjänster.  

 

 

 

                                                      
74 SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85, p. 27. 
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4.4 Ansvar vid länkar 

Enligt Art. 12 E-handelsdirektivet - som behandlar enbart vidarefordran - kan det inte vara 

tillämpligt när en användare laddar upp upphovsrättsskyddade verk på en plattform. Det skulle 

däremot kunna vara aktuellt när en användare laddar upp länkar på plattformen, som leder de 

som klickar på länken bort från plattformen till en annan webbsida där det upphovsrättskyddade 

materialet presenteras. Att länkning kan utgöra en överföring till allmänheten framgår av 

praxis.75 Om en användare därför laddar upp en länk på en plattform, och denna länk leder en 

vidare från plattformen till en annan webbsida där det upphovsrättsskyddade materialet 

tillgängliggörs, borde detta snarare utgöra en vidarefordran från plattformens sida och inte en 

lagring som skulle falla in under Art. 14 E-handelsdirektivet. För att en mellanhand (i detta fall 

plattformsleverantören) ska kunna undgå ansvar enligt Art. 12 E-handelsdirektivet krävs det att 

plattformsleverantören inte har initierat överföringen, valt ut mottagarna för informationen eller 

valt ut alternativt ändrat informationen. I dessa fall vid länkning borde en plattformsleverantör 

dock inte ha något ansvar för den länk som en användare har tillgängliggjort för andra via 

plattformen. Man har inte heller någon allmän övervakningsskyldighet för att kontrollera 

länkningen enligt Art. 15.1 E-handelsdirektivet. 

 

4.5 Ansvar för material på plattformen 

Att en användares uppladdning av upphovsrättsskyddat material på en plattform utgör en 

överföring till allmänheten är redan konstaterat. Det som kommer att behandlas i detta avsnitt 

är huruvida Art. 14 E-handelsdirektivet innebär att plattformsleverantören saknar ansvar för 

den information som användare har laddat upp på plattformen. Enligt Art. 14 ska en 

tjänsteleverantör som tillhandahåller en tjänst som lagrar information inte vara ansvarig för den 

information som en tjänstemottagare – användare - lagrar. Detta är dock under förutsättning att 

tjänsteleverantören inte hade någon kännedom om att informationen som lagrades var olaglig, 

samt att om tjänsteleverantören har fått kännedom om att informationen var olaglig har 

avlägsnat denna eller gjort den oåtkomlig utan dröjsmål.  

 

Utgör Facebook och liknande plattformar värdtjänster i den mening som avses i Art. 14 E-

handelsdirektivet? Praxis tyder på att en plattformsleverantör skulle kunna utgöra en värdtjänst. 

Enligt mål C-360/10 bedömde EU-domstolen att plattformen Netlog utgjorde en värdtjänst. 

Netlog drev en plattform där användare kunde registrera sig och skapa profiler. Under dessa 

                                                      
75 Se Svensson m.fl., C-466/12, EU:C:2014:76 
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profiler kunde användarna ladda upp dagboksinlägg, fotografier och filmklipp osv. Där kan 

man dra paralleller till i synnerhet Facebook, som också erbjuder sina användare möjligheten 

att skapa en profil, där man kan ladda upp innehåll som bland annat dagboksinlägg, fotografier 

och filmklipp. I det målet ansåg domstolen att det var utrett att en tjänsteleverantör som erbjöd 

en tjänst bestående av en plattform på det sättet, som lagrade informationen som användarna 

laddade upp, utgjorde en värdtjänst i den mening som åsyftas enligt Art. 14 E-handelsdirektivet. 

Detta tyder på att moderna plattformsleverantörer, exempelvis Facebook och Youtube, 

eventuellt också kan utgöra värdtjänster. Det går dock inte under gällande rätt att dra en slutsats 

om att så är fallet, men det är möjligt att de skulle kunna betraktas som värdtjänster.  

 

Om plattformsleverantörerna kan anses vara passiva och endast lagra informationen i en rent 

teknisk, automatisk och passiv natur är en svårare fråga. Det är en fråga som ska avgöras för 

varje enskilt fall (case to case-basis).76 Tidigare tenderade nationella domstolar att bedöma att 

användargenererat innehåll som laddades upp på plattformar föll in under värdtjänst-begreppet 

i Art. 14 E-handelsdirektivet77, men senare praxis från nationella domstolar har däremot visat 

på motsatsen. Nationella domstolar har i dessa fall ansett att tjänster som plattformsleverantörer 

tillhandahåller för sina användare går längre än vad som omfattas av Art. 14.78  

 

Det innebär att det för tillfället är oklart huruvida en plattformsleverantör bär ansvar för 

materialet som en användare laddar upp på deras plattform. Under tidigare praxis tycks de 

nationella domstolarna ha ansett att en plattformsleverantör ska vara fri från ansvar för 

användargenererat innehåll, då det ska ha fallit in under Art. 14 E-handelsdirektivet. 

Utvecklingen av praxis hos de internationella domstolarna verkar dock ha vänt på den 

uppfattningen till att plattformsleverantörerna visst bär ansvar, då deras plattformar går utöver 

vad som kan betraktas som en värdtjänst som endast lagrar användarnas information. 

 

                                                      
76 Commission Staff Working Document Impact Assessment on the Modernisation of EU Copyright Rules, September 

14, 2016, SWD 2016 301 final. Impact Assessment s. 143. 

77 Ett exempel på detta är ett franskt mål från 17 februari 2011, Societe Nord-Ouest/UGC Image v Dailymotion. Där 
konstaterade domstolen att Dailymotion var att betrakta som en värdtjänst enligt Art. 14 E-handelsdirektivet, då de 
inte hade någon aktiv roll i att rekommendera videor mm. på sin plattform. Det faktum att de kunde avbryta videor 
för att lägga in reklam var inte tillräckligt för att de skulle anses gå utöver begreppet värdtjänst. 

78 Ett exempel på det är GEMA v Youtube-målet i München från 2015, målnummer 29 U 2798/15. I det målet ansågs 
Youtube kunna vara ansvariga för överföringar som hade genomförts av deras användare. Anledningen till detta var 
enligt domstolen inte att man var ansvarig för överföringen som utgångspunkt, men att man var aktiv i rollen att 
avlägsna material när det uppmärksammades att det var upphovsrättskyddat. I den rollen kunde man inte betraktas 
som värdtjänst. 
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Att det rör sig om en fråga som för tillfället inte har ett klart svar blir tydligt i och med ett 

högaktuellt rättsfall från den tyska nationella domstolen, Ref.: I ZR 140/15, som har begärt ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen beträffande denna fråga.  

 

Målet ifråga79berör plattformen Youtube. Bakgrunden till målet var att en musikproducent hade 

upphovsrätten till ett musikalbum. Ett par av användarna på Youtube hade laddat upp både 

individuella titlar från musikalbumet på Youtubes plattform, samt laddat upp utdrag från 

konserter där titlar från musikalbumet framfördes. Detta hade skett utan musikproducentens 

tillstånd. Det var klarlagt att materialet som användarna hade laddat upp utgjorde 

upphovsrättsskyddat material, samt att det var användarna som hade stått för det ursprungliga 

tillgängliggörandet. Detta hade dock skett under pseudonym, och det var inte möjligt för 

musikproducenten att få kännedom om vilka användarna var. Musikproducenten vände sig 

därför till Youtube och bad dem att ta bort de upphovsrättsskyddade verken från sin plattform 

(vilket som tidigare nämnts är en åtgärd som Youtube erbjuder). Youtube tog då bort de 

uppladdade videoklippen. Kort därefter laddades verken dock upp än en gång. Det ledde till att 

musikproducenten väckte talan mot Youtube att bland annat lämna ut information om 

dataanvändandet, samt att betala skadestånd. I den första instansen ansåg domarna att Youtube 

skulle lämna ut information om användarna som hade laddat upp verken på plattformen. Man 

ansåg däremot inte att Youtube var skyldiga till upphovsrättsbrottet och de skulle därför inte 

vara skadeståndsskyldiga gentemot musikproducenten. I nästa instans valde domstolen att 

vilandeförklara målet för att begära förhandsavgörande från EU-domstolen (det har tilldelats 

målnummer C-682/18). Man har dock från den tyska domstolens sida klargjort att man anser 

att Youtube inte bör ansvara för upphovsrättsintrånget, utan att Youtube ska betraktas som 

värdtjänst under Art. 14 E-handelsdirektivet.80  

 

En av de frågor domstolen lade fram till EU-domstolen är huruvida en operatör av en 

videoplattform där användare tillhandahåller upphovsrättsskyddat material utan 

upphovsrättsinnehavarens tillstånd bryter mot Art. 3.1 Infosoc-direktivet. Detta under 

förutsättning att 1. plattformen får en inkomst från reklam och att uppladdningarna sker genom 

en automatisk process utan någon form av kontroll av plattformen innan innehållet blir 

                                                      
79 Ref I ZR 140/15, Der Bundesgerichtshof, Haftung von Youtube für Urheberrechtsverletzungen, Tyskland. 
80 Rauer, Nils, 14 september 2018, “German Federal Court of Justice Submits Copyright Dispute Over Youtube to 

CJEU”. https://www.limegreenipnews.com/2018/09/german-federal-court-of-justice-submits-dopyright-dispute-over-
youtube-to-cjeu/?fbclid=IwAR3sdqQ7I4KxgPch6f8RYNuyL0sD-YQlnCXYcvYY3ohfyEdvv1i1Sp48abw  
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tillgängligt online, 2. att plattformen enligt sina avtalsvillkor får en världsomfattande, icke-

exklusiv och gratis licens till alla videor som laddas upp på plattformen under den tid videorna 

är online, 3. att plattformen påminner användarna att det är otillåtet att ladda upp material som 

strider mot tredje mans upphovsrätt, 4. att plattformen erbjuder upphovsrättsinnehavare verktyg 

att ta bort otillåtet material, samt 5. att plattformen sorterar videor i kategorier och rangordnar 

dem, samt rekommenderar videor till användare baserat på vad de tidigare har sett på 

plattformen.  Detta dock under förutsättning att videoplattformen inte har någon kännedom om 

att materialet är olagligt. 

 

Ytterligare en fråga rörde Art. 14 E-handelsdirektivet och dess tillämplighet. Är värdtjänst-

undantaget tillämpligt i dessa situationer? Resterande frågor som den tyska domstolen ställde 

går utanför uppsatsens frågeställningar och kommer inte att diskuteras. 

 

Det faktum att EU-domstolen får in en begäran om förhandsavgörande i den här frågan är ett 

tecken på att det just nu är oklart vad som gäller för plattformsleverantörer under gällande EU-

rätt. Plattformsleverantörerna tycks ha tilldelats en roll där man inte anses ha ansvar för 

överföringarna, men plattformsleverantörerna är samtidigt delaktiga till eventuella överföringar 

till allmänheten. Man kan enligt gällande rätt inte bära huvudansvaret för överföringar till 

allmänheten enligt Art. 3.1 Infosoc-direktivet, då det är användarna som överför de 

upphovsrättskyddade verken, men man ska vara beredd att ta bort dem. Detta kan man utifrån 

det tyska rättsfallet ovan81 se att det inte fungerar väl i praktiken från upphovsrättsinnehavarnas 

perspektiv. Trots att man meddelar plattformsleverantören att man innehar upphovsrätten till 

verk som förekommer på deras plattformar, och vill att de ska avlägsnas från plattformarna, så 

finns det inga hinder för användarna att fortsätta ladda upp verken om och om igen. 

Plattformsleverantörerna tycks inte ha resurser att förhindra detta.82 

 

Om bedömningen skulle bli att den gällande EU-rätten innebär att plattformsleverantörerna är 

skyldiga eller åtminstone medskyldiga till en överföring till allmänheten enligt Art. 3.1 Infosoc-

direktivet, så kvarligger frågan om man trots det omfattas av ansvarsfrihetsregeln för 

värdtjänster i Art. 14 E-handelsdirektivet. Är en plattformsleverantör av rent teknisk, 

                                                      
81 Ref I ZR 140/15, Der Bundesgerichtshof, Haftung von Youtube für Urheberrechtsverletzungen, Tyskland. 
82 Rauer, Nils, 14 september 2018, “German Federal Court of Justice Submits Copyright Dispute Over Youtube to 

CJEU”. https://www.limegreenipnews.com/2018/09/german-federal-court-of-justice-submits-dopyright-dispute-over-
youtube-to-cjeu/?fbclid=IwAR3sdqQ7I4KxgPch6f8RYNuyL0sD-YQlnCXYcvYY3ohfyEdvv1i1Sp48abw 
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automatisk och passiv natur, vilket krävs för att den ska rymmas under bestämmelsen i Art. 14? 

Det är för tillfället oklart.83 Frågan har inte prövats av EU-domstolen än, utan svar på det 

kommer troligen inte förrän Mål C-682/18 avgörs. Där har den tyska domstolen begärt att EU-

domstolen ska svara på vad Art. 14 E-handelsdirektivet omfattar, samt hur den ska tillämpas. 

För tillfället är det endast nationella domstolar som har bedömt den frågan, och där har svaret 

skiljt sig. I vissa mål (Societe Nord-Ouest/UGC Image v Dailymotion, från fransk domstol 

2011) har man ansett att en plattformsleverantör omfattas av värdtjänst-bestämmelsen, medan 

man i andra mål (GEMA v Youtube, från tysk domstol 2015) har bedömt att det är motsatsen 

som gäller.   

 

Den första frågeställningen bör därför besvaras med att det under gällande EU-rätt är oklart om 

plattformsleverantörerna har något ansvar för det material som användarna överför via deras 

plattformar. Det är både oklart om tjänsteleverantörerna är ansvariga för överföringen till 

allmänheten enligt Art. 3.1 Infosoc-direktivet, samt om de skulle anses vara ansvariga för en 

överföring till allmänheten. Det är också oklart om de omfattas av värdtjänst-undantaget i Art. 

14 E-handelsdirektivet.  

  

                                                      
83 Commission Staff Working Document Impact Assessment on the Modernisation of EU Copyright Rules, September 

14, 2016, SWD 2016 301 final. Impact Assessment s. 143. 
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5. Copyright-direktivet 

5.1 Bakgrund till direktivet 

Detta kapitel är tänkt att behandla det framtida direktivet från EU, Förslag till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden” 

(2016/0280(COD)), samt hur en eventuell implementering av Art. 13 i direktivet kan komma 

att förändra hur överföringar till allmänheten på plattformar behandlas av EU, samt om det 

påverkar ansvarsfördelningen mellan användare och plattformsleverantörer. 

 

Den 14 september 2016 presenterade EU-kommissionen ett förslag till ett nytt direktiv om 

upphovsrätt på den digitala inre marknaden.84 Förslaget har varit kritiserat från flera håll85 i 

synnerhet i anslutning till den kontroversiella bestämmelsen i Art. 13. Som det har diskuterats 

i tidigare kapitel är ansvarsfrågan mellan användare och plattformsleverantörer för överföringar 

till allmänheten enligt Infosoc-direktivet  oklart, och Art. 13 Copyright-direktivet har föreslagits 

av EU-kommissionen som en väg att kunna förhindra dessa otydligheter och se till att 

upphovsrättsinnehavare kan tillvarata sina intressen. Art. 13 har dock fått kritik för hur 

bestämmelsen är utformad och vilka rättsliga följder det kan få om den implementeras i sin 

nuvarande form och blir en del av gällande rätt inom EU-lagstiftningen. Följande avsnitt 

kommer att presentera dels hur Art. 13 är uppbyggd, hur EU har resonerat fram förslaget, samt 

vilka rättsliga konsekvenser förslaget kan komma att ge.  

 

5.2 Förslaget till Art. 13 

Av förslaget till Copyright-direktivet har man gett Art. 13 rubriken ”Användning av skyddat 

innehåll via leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och ger tillgång till 

stora mängder verk och andra alster som laddats upp av deras användare”. Av Art. 13.1 

framgår det att en leverantör av informationssamhällets tjänster som lagrar och ger tillgång till 

stora mängder verk och andra alster som har laddats upp av deras användare ska i samarbete 

med upphovsrättsinnehavare se till att förhindra att verken blir tillgängliga på deras plattformar. 

Det framgår att detta bland annat kan ske genom åtgärder som ”igenkänningsteknik”, men att 

det krävs att sådan teknik är lämplig och proportionerlig. Slutligen framgår det också av Art. 

13.1 att tjänsteleverantörerna ska förse upphovsrättsinnehavarna med information om 

                                                      
84 ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden”, COM(2016) 

593 final. 

85 Bl.a från Electronic Frontiers Foundation, Facebook och Google, Doctorow, Cory, 
http://the1709blog.blogspot.com/2018/10/eff-calls-for-reforms-to-reforms.html, 24 oktober 2018. 
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tillämpningen och utarbetandet av åtgärder, samt i förekommande fall om lämplig rapportering 

av erkännande och användning av verken. 

 

Den stora förändringen som Art. 13.1 medför är att man klart tydliggör att 

plattformsleverantörerna är ansvariga för det upphovsrättsskyddade materialet som laddas upp 

på deras plattformar. Förslaget visar att plattformar som Youtube, Facebook osv går längre än 

vad som utgör en värdtjänst enligt Art. 14 E-handelsdirektivet. Man behöver enligt förslaget 

därför definiera den typen av tjänster närmare för att upphovsrättsinnehavarna ska kunna åtnjuta 

sin rätt till ersättning och erkännande. Ett tydliggörande av lagstiftningen kan förhindra den 

oklarhet som råder för plattformsleverantörers ansvar för överföringar. 

 

5.3 EU:s grund för förslaget 

EU bygger sitt förslag på den osäkerhet som råder för plattformsleverantörers ansvar under 

gällande rätt. Man anser att upphovsrättshavare inte har någon, eller åtminstone begränsad 

kontroll över användningen av sina verk, samt ersättning för användandet av verken i 

förhållande till tjänster som lagrar och ger tillgång till skyddade verk genom sina användare.86 

EU anser alltså att upphovsrättsinnehavarnas rättigheter till sina verk inte fångas upp under 

gällande rätt, och har därför föreslagit Art. 13 Copyright-direktivet för att lösa det problemet. 

 

Man har från EU:s sida gjort en närmare problembeskrivning i sin ”Impact Assessment.”87 Man 

konstaterar i första hand att ”online-marknaden” har förändrats, den består inte längre på samma 

sätt av ägande, utan är snarare baserad på tillgång. Med det tycks EU mena att det inte längre 

är en tjänsteleverantör som distribuerar upphovsrättsskyddat innehåll till slutkonsumenterna, 

utan att tillgång till det upphovsrättsskyddade innehållet sker i slutet av överföringsprocessen, 

där flera parter är delaktiga. Eftersom den senare typen av överföring inte är linjär bidrar det 

till att försvåra för upphovsrättsinnehavarna att ha kontroll över hur deras verk används. Det 

EU åsyftar med den typen av överföring är naturligtvis överföringar som sker på plattformar av 

användarna till plattformen. 

 

                                                      
86 Commission Staff Working Document Impact Assessment on the Modernisation of EU Copyright Rules, September 

14, 2016, SWD 2016 301 final. Impact Assessment s. 137. 

87 Commission Staff Working Document Impact Assessment on the Modernisation of EU Copyright Rules, September 
14, 2016, SWD 2016 301 final. 
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Man behandlar också det faktum att plattformsleverantörerna inte erbjuder avtalslösningar till 

upphovsrättsinnehavarna, vilket innebär att upphovsrättsinnehavarna inte heller har någon 

möjlighet att påverka hur deras verk ska användas eller hur de ska få ersättning och erkännande 

för verken genom att samarbeta med plattformsleverantörerna.88 Enligt EU så vägrar ett antal 

plattformsleverantörer att överhuvudtaget förhandla fram lösningar med 

upphovsrättsinnehavarna. Plattformsleverantörerna å sin sida hänvisar till att de inte är skyldiga 

att förhandla med upphovsrättsinnehavarna enligt gällande rätt, och att om de trots allt gör det 

så är det fullständigt frivilligt från deras sida. Upphovsrättsinnehavarna påpekar att denna 

påstådda avsaknad av lagliga krav på plattformsleverantörerna försätter 

upphovsrättsinnehavarna i ett sämre läge vid förhandlingar.89 

 

Det finns också andra faktorer som påverkar upphovsrättsinnehavarnas förhandlingsläge 

gentemot plattformsleverantörerna enligt EU. Det är att upphovsrättsinnehavarna befinner sig i 

en position där de inte har möjlighet att hålla sina verk borta från plattformarna. Den enda 

möjligheten som upphovsrättsinnehavarna har att förhindra att användare tar del av deras verk 

utan tillåtelse, när det har uppladdats på en plattform, är som tidigare nämnt att påvisa för 

plattformsleverantören att man har upphovsrätt till verken och att man vill att de avlägsnas från 

plattformen. Detta måste dock ske på en individuell nivå, det vill säga att man måste kontakta 

plattformsleverantören varje gång man upptäcker att ett verk man vill få avlägsnat på 

plattformen. Detta leder till större kostnader för upphovsrättsinnehavarna, samt är ett ineffektivt 

sätt att förbjuda överföringarna på, sett till den enorma mängd innehåll som laddas upp på flera 

av plattformarna.9091  

 

                                                      
88 Commission Staff Working Document Impact Assessment on the Modernisation of EU Copyright Rules, September 

14, 2016, SWD 2016 301 final.  Impact Assessment s. 138 

89 Commission Staff Working Document Impact Assessment on the Modernisation of EU Copyright Rules, September 
14, 2016, SWD 2016 301 final. Impact Assessment s. 139. 

90 Commission Staff Working Document Impact Assessment on the Modernisation of EU Copyright Rules, September 
14, 2016, SWD 2016 301 final. Impact Assessment s. 140. 

91 Sony Music Entertainment har bland annat presenterat bevis för ”US Copyright Office”, där man hävdade att man 
hade spenderat hundra tusentals dollar under ungefär ett år på att förhindra upphovsrättsbrott på plattformen 
Soundcloud. Man hade rapporerat ca 218 000 upphovsrättsskyddade verk som skulle avlägsnas från plattformen. 
Trots dessa resurser lyckades man kontrollera endast runt 15 % av den katalog av verk som man hade upphovsrätten 
till som fanns på plattformen. Detta skedde i USA, men är ett exempel från EU för att visa resurserna som kan krävas 
från upphovsrättsinnehavarna enligt gällande rätt. https://www.regulations.gov/document?D=COLC-2015-0013-
90111  
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Vissa av plattformarna har på eget bevåg börjat använda sig av teknik för att kunna identifiera 

upphovsrättsskyddat material. Detta har varit ett frivilligt steg från plattformsleverantörernas 

sida, ett steg som man har valt att ta för att kunna underlätta för upphovsrättsinnehavarna att 

identifiera och få ersättning för verk som har laddats upp på deras respektive plattformar.92 

Dessa identifieringstekniker kan fungera på olika sätt, exempelvis genom att upptäcka det 

upphovsrättsskyddade materialet redan när uppladdningen på plattformen sker av en användare, 

men det kan också vara en teknik som fungerar vid ett senare tillfälle, för att genom en 

automatisk procedur kontrollera om det uppladdade innehållet är godkänt av 

upphovsrättsinnehavaren eller inte. Detta kommer att baseras på den information som 

upphovsrättsinnehavaren har lämnat till plattformsleverantören. 

 

Plattformsleverantörerna själva anser att dessa identifieringstekniker har fungerat mycket väl 

och har förhindrat stora mängder upphovsrättsskyddade verk från att lagras på plattformarna 

och har avlägsnats så fort som identifieringstekniken har upptäckt dem. Youtube hävdar 

exempelvis att endast 0,5 % av de upphovsrättsskyddade verken som är av musikalisk natur 

behandlas manuellt genom en upphovsrättsinnehavares önskan att avlägsna verk från 

plattformen. Resterande 99,5 % behandlas genom deras identifieringsteknik ”Content ID”.93 

Det finns dock vissa problem med den här typen av identifieringstekniker. För det första uppstår 

det svårigheter när verken har modifierats på något sätt för att identifieringstekniken inte ska 

vara tillräcklig för att kunna upptäcka verken. Ett exempel på detta kan vara en piratinspelad 

kopia av ett musikaliskt verk.94 Vidare har upphovsrättsinnehavare framfört att dessa 

identifieringstekniker inte är särskilt transparenta utifrån deras perspektiv. Både hur teknikerna 

fungerar samt deras effektivitet är något som upphovsrättsinnehavarna hävdar är svårbegripligt, 

exempelvis i fråga om när nya förändringar implementeras i tekniken, eller varför vissa verk 

inte identifieras.95 Slutligen har EU nämnt problemet med falska resultat. Med det menar man 

att dessa identifieringstekniker kan upptäcka uppladdningar som inte bryter mot upphovsrätten, 

                                                      
92 Youtube använder exempelvis en teknik som kallas ”Content ID”. 

https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=sv  

93 https://www.theguardian.com/music/musicblog/2016/apr/28/youtube-no-other-platform-gives-as-much-money-back-
to-creators  

94 Commission Staff Working Document Impact Assessment on the Modernisation of EU Copyright Rules, September 
14, 2016, SWD 2016 301 final. Impact Assessment s. 140. 

95 Commission Staff Working Document Impact Assessment on the Modernisation of EU Copyright Rules, September 
14, 2016, SWD 2016 301 final. Impact Assessment s. 141. 
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men trots det identifiera uppladdningarna som upphovsrättsbrottsliga och avlägsna dem från 

plattformen.96  

 

Den nuvarande situationen som har uppkommit då gällande rätt inte ger något tydligt svar på 

ansvarsfrågan påverkar dock inte enbart upphovsrättsinnehavarna. De tjänsteleverantörer som 

tillförskaffar sig licenser för att direkt kunna överföra upphovsrättsskyddat material till 

slutkonsumenterna hamnar under gällande rätt i ett konkurrensmässigt underläge gentemot 

plattformsleverantörerna enligt EU. Detta då man måste förhandla och sedan stå en kostnad för 

att kunna överföra de upphovsrättsskyddade verken till slutkonsumenterna. Om man utgår från 

plattformsleverantörer för plattformar med användargenererat innehåll så saknas denna 

kostnad. Anledningen till att det blir ett problem konkurrensmässigt är att konsumenterna kan 

betrakta plattformar med användargenererat innehåll som likvärdiga med andra typer av 

tjänsteleverantörer när det kommer till att ta del av verken.97  

 

Sammanfattningsvis har EU i sin grund till förslaget alltså lagt fram ett antal punkter som skäl 

till att det är nödvändigt att lösa det nuvarande problemet där det är oklart vad som gäller. 

För det första försätter gällande rätt upphovsrättsinnehavarna i en svag position gentemot 

plattformsleverantörerna, och man har svårt att kontrollera sina verk så att man får ersättning 

och erkännande för dem. Man har som upphovsrättshavare i princip ingen möjlighet att 

förhandla med plattformsleverantören och man får antingen acceptera de villkor som 

plattformsleverantörerna lägger fram eller inte få ut någonting medan verken exploateras. 

Plattformsleverantörerna erbjuder visserligen möjligheten att notifiera vid varje tillfälle ett 

upphovsrättsskyddat verk lagras på plattformen, men det är inte hållbart då verken kan laddas 

upp återigen ett oändligt antal gånger. Det blir därför ohållbart för upphovsrättsinnehavarna att 

försöka kontrollera användningen av sina verk den vägen. Det erbjuds också 

identifieringstekniker, men dessa ger inte heller någon möjlighet för upphovsrättsinnehavarna 

att kontrollera verken. Identifieringsteknikerna används fullständigt frivilligt av 

plattformsleverantörerna och reglerna för dessa sätts av plattformsleverantörerna utan samråd 

med upphovsrättsinnehavarna.  

 

                                                      
96 Commission Staff Working Document Impact Assessment on the Modernisation of EU Copyright Rules, September 

14, 2016, SWD 2016 301 final. Impact Assessment s. 141. 

97 Se 2015 JRC technical report "Let the music play? Free streaming, product discovery, and digital music 
consumption", s. 8, fotnot 11 
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Nästa punkt är avsaknaden av svar på vad för ansvar plattformsleverantörerna har utifrån 

gällande rätt. EU-domstolen har ännu inte besvarat frågan, och utifrån den lilla del praxis på 

området som härstammar från nationella domstolar har frågan besvarats utan någon form av 

kontinuitet.  

 

Slutligen anser EU att det är nödvändigt att göra en förändring då det råder en osäkerhet kring 

om Art. 14 E-handelsdirektivet är tillämpligt i de fall användare laddar upp innehåll på 

plattformar. Nationella domstolar var tidigare inställda på att en plattformsleverantör kunde 

åtnjuta ansvarsfriheten som bestämmelsen rymmer, men under senare tid har de nationella 

domstolarna ansett att en plattformsleverantör som tillhandahåller en typ av plattform där 

användargenererat innehåll laddas upp går utöver vad som åsyftas med Art. 14 E-

handelsdirektivet.  

 

Konsekvensen av dessa faktorer är att upphovsrättsinnehavarna möts av en situation där deras 

verk laddas upp på plattformar, där de inte har någon, eller åtminstone liten, kontroll över 

användandet av deras verk, och dessutom svårigheter att få ersättning för användandet.  

 

5.4 Kritik mot förslagets otydliga utformning 

Förslaget för hur Art. 13 Copyright-direktivet ska utformas har fått utstå mycket kritik. Under 

detta avsnitt kommer den kritik som berör förslagets vaga utformning att behandlas. 

 

Den kanske största anledningen till att förslaget till Art. 13:s har fått utstå en mängd kritik är 

med anledning av den generella och vaga utformning som bestämmelsen ger uttryck för. Detta 

kommer naturligtvis leda till tolkningsproblem vid tillämpning av bestämmelsen om den träder 

i kraft. Det första problemet som uppkommer pga. bestämmelsen är att det är otydligt vilka 

tjänsteleverantörer som bestämmelsen är tänkt att beröra. I bestämmelsen framgår det att 

adressaten är en leverantör som ”lagrar och ger allmänheten tillgång till stora mängder verk 

eller andra alster”. Dessa verk ska dessutom enligt bestämmelsen vara uppladdade av 

tjänsteleverantörens användare.98 I Impact Assessment anges visserligen att de 

tjänsteleverantörer som kommer att träffas av bestämmelsen är tänkta att vara 

plattformsleverantörer som har ett stort antal användare (miljontals användare och uppåt), samt 

dagliga uppladdningar på plattformen motsvarande hundratals till miljontals uppladdningar. 

                                                      
98 Kempas, Tobias, ”Upphovsrättslig övervakningsplikt för mellanhänder”, Ny Juridik 1:17, s. 63. 
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Man anger också att Youtube är den tydligt största aktören för den typen av tjänster. 99  EU 

tycks därför vilja göra skillnad på tjänsteleverantörerna baserat på hur omfattande deras position 

på marknaden är, då mindre företag inte tycks omfattas av den tilltänkta bestämmelsen. Detta 

är dock otydligt och framgår inte riktigt av bestämmelsen i sin nuvarande utformning.100 

 

Bestämmelsen är vag även i andra aspekter. Bland annat är det oklart när de skyldigheter som 

bestämmelsen skapar för plattformsleverantörerna ska implementeras, samt hur det ska följas 

upp att dessa efterlevs på ett korrekt sätt. Räcker det exempelvis med att Youtube behåller sin 

identifieringsteknik ”Content ID” och är något mer transparent gentemot 

upphovsrättsinnehavarna, eller förväntas det mer utifrån skyldigheterna som bestämmelserna 

ger upphov till? Det är vidare otydligt med vad som inbegrips i begreppet stora mängder. Hur 

stor mängd innehåll har man tänkt ska utgöra en eventuell gräns för att man ska kunna klargöra 

vilka plattformsleverantörer som inbegrips i bestämmelsen?  

 

Ett annan fråga som kan komma att utgöra ett problem i och med den vaga definitionen av 

adressaterna till bestämmelsen är att man kan komma att omfatta tjänsteleverantörer som man 

inte verkar ha haft i åtanke när förslaget arbetades fram (man har åtminstone inte nämnt det i 

sin Impact Assessment). Exempel på tjänsteleverantörer som kan träffas är de som erbjuder 

tjänster i form av molntjänster. Det innebär att de faller in under rekvisiten för Art. 13 

Copyright-direktivet, trots att detta inte tycks ha uppmärksammats av EU när förslaget 

arbetades fram.101  

 

Det tillkommer dock ytterligare problem pga. den otydliga lydelsen i Art. 13 än vilka 

adressaterna är. I bestämmelsen framgår det bland annat att en tjänsteleverantör ska ”ge 

allmänheten tillgång till stora mängder verk och alster som laddats upp av deras användare”. 

Men vad innebär begreppet ge allmänheten tillgång till. Är det tänkt att ha samma innebörd 

som begreppet överföring till allmänheten som finns i Art. 3 Infosoc-direktivet, eller ska det 

tolkas annorlunda? Eftersom man från EU:s sida har valt att införa detta nya begrepp bör man 

utgå ifrån att det är tänkt att vara oberoende av begreppet överföring till allmänheten. Avsikten 

med att använda ett nytt begrepp borde innebära att man har tänkt att de skyldigheter som 

                                                      
99 Commission Staff Working Document Impact Assessment on the Modernisation of EU Copyright Rules, September 

14, 2016, SWD 2016 301 final. Impact Assessment s. 152, fotnot 466. 

100 Kempas, Tobias, ”Upphovsrättslig övervakningsplikt för mellanhänder”, Ny Juridik 1:17, s. 63. 

101 Kempas, Tobias, ”Upphovsrättslig övervakningsplikt för mellanhänder”, Ny Juridik 1:17, s. 64. 
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inbegrips i Art. 13 Copyright-direktivet ska gälla oberoende av Infosoc-direktivet.102 Vidare 

skulle det strida mot EU:s syfte med att införa Art. 13 om man gav begreppet ge allmänheten 

tillgång till samma innebörd som begreppet överföring till allmänheten. Under gällande rätt är 

det oklart om Art. 3 Infosoc-direktivet överhuvudtaget är tillämpligt i förhållande till 

plattformsleverantörer som tillhandahåller plattformar där deras användare laddar upp 

upphovsrättsskyddat material. Om man ger de båda begreppen samma innebörd så skulle det 

innebära att den oklarheten om vad som gäller för plattformsleverantörer skulle fortsätta. I Art. 

1.2 ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre 

marknaden” framgår det också att direktivet inte ska påverka Infosoc-direktivet. Allt detta tyder 

därför på att begreppet ge allmänheten tillgång till ska ges en egen innebörd. Det har trots det 

inte meddelats hur begreppet ska tolkas, vilket är nödvändigt då det bör anses vara ett nytt 

begrepp som inte ska uppfattas som tidigare begrepp på området. Detta bidrar till mer otydlighet 

beträffande Art. 13:s tillämpningsområde.  

 

Enligt Kempas förvärras denna situation av att kommissionen i sin Impact Assessment motsäger 

sig.103 Man konstaterar först att det råder rättslig oklarhet kring vad som gäller för 

plattformsleverantörernas ansvar för tillgängliggörande till allmänheten men därefter hävdar 

man att plattformsleverantörer i dagsläget är skyldiga att ingå licensavtal med 

upphovsrättsinnehavarna.104 För att EU ska kunna ha inställningen att plattformsleverantörer är 

skyldiga att ingå licensavtal måste det enligt Kempas bygga på att kommissionens uppfattning 

är att plattformsleverantörerna förfogar över det upphovsrättsskyddade innehållet på ett sätt 

som träffas av Infosoc-direktivet. Annars skulle det inte finnas någon skyldighet för 

plattformsleverantörerna att ingå licensavtal.105 Det bidrar till att man dels måste utgå ifrån att 

Infosoc-direktivets bestämmelser inte är av intresse för hur man ska tolka begreppet ge 

allmänheten tillgång till, för att man genom Art. 13 Copyright-direktivet ska kunna uppnå det 

syfte som man eftersträvar. Parallellt med det ska man utgå ifrån att plattformsleverantörer visst 

omfattas av begreppet överföring till allmänheten enligt Art. 3 Infosoc-direktivet. Det är två 

utgångspunkter som i grunden strider mot varandra och i princip gör det omöjligt att veta hur 

begreppet ge allmänheten tillgång till ska tolkas och tillämpas. 

                                                      
102 Kempas, Tobias, ”Upphovsrättslig övervakningsplikt för mellanhänder”, Ny Juridik 1:17, s. 64. 

103Kempas, Tobias, ”Upphovsrättslig övervakningsplikt för mellanhänder”, Ny Juridik 1:17, s. 65. 

104 Commission Staff Working Document Impact Assessment on the Modernisation of EU Copyright Rules, September 
14, 2016, SWD 2016 301 final. Impact Assessment s. 146. 

105 Kempas, Tobias, ”Upphovsrättslig övervakningsplikt för mellanhänder”, Ny Juridik 1:17, s. 65. 
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Ett annat tolkningsproblem uppstår i fråga om uttrycket verk eller andra alster. Denna uppsats 

fokuserar i huvudsak på verk som filmklipp, musikaliska verk och dylikt som skulle falla in 

under begreppet verk. Just det begreppet för troligen inte med sig så mycket problematik, då 

det kan anses vara harmoniserat inom EU. EU-domstolen har tolkat det begreppet ett antal 

gånger, och gett det innebörden att det ska röra sig om en prestation som är originell genom att 

den är en upphovsmans egen intellektuella skapelse.106 Just innebörden av begreppet verk 

kommer därför inte att leda till tolkningsproblem av den anledningen. Svårare blir det vid 

tolkning av den andra delen, andra alster. Begreppet syftar till det som under svensk rätt brukar 

benämnas närstående rättigheter, dvs. rättigheter till objekt som förtjänar upphovsrättsligt 

skydd trots att de inte är verk.107 Dessa kan vara exempelvis fotografier eller ett framförande av 

ett verk, där framförandet i sig förtjänar upphovsrättsligt skydd. Begreppet andra alster är till 

skillnad från verk inte fullständigt harmoniserat inom EU. Enligt EU-domstolen regleras inte 

närstående rättigheter i allmänhet under Infosoc-direktivet, utan endast de närstående rättigheter 

som är listade i direktivet faller in under direktivets bestämmelser. Det har dock inte hindrat 

medlemsstaterna från att lagstifta om ett mer långtgående skydd för närstående rättigheter.108 

Detta innebär naturligtvis att reglerna för närstående rättigheter inom EU skiljer sig mellan 

medlemsstaterna.109 Eftersom Copyright-direktivet inte definierar begreppet andra alster eller 

tycks ha för avsikt att harmonisera innebörden av närstående rättigheter kommer det att, utifrån 

bakgrunden att medlemsländerna har olika innebörd och regler för närstående rättigheter, bidra 

till tolkningsproblem för medlemsstaternas domstolar. Detta kan innebära att man får olika 

utslag för liknande mål, beroende på i vilken medlemsstats domstol målet ska avgöras.  

 

Art. 13 Copyright-direktivet i sin nuvarande utformning leder med andra ord till flera 

tolkningsproblem om förslaget i sin nuvarande utformning skulle träda i kraft. Frågor som vilka 

är adressaterna till lagstiftningen, samt hur man ska hantera andra eventuella parter som kan 

falla in under bestämmelsen (molntjänster) som man inte tidigare tycks ha räknat med, kommer 

att bidra till svårigheter för parterna att veta hur de ska förhålla sig till Art. 13 Copyright-

direktivet. Är det lagstiftning man behöver beakta vid utförandet av sina tjänster eller inte? Om 

                                                      
106 Se ex. Mål C-5/08, Infopaq, EU:C:2009:465. 

107 Kempas, Tobias, ”Upphovsrättslig övervakningsplikt för mellanhänder”, Ny Juridik 1:17, s. 66. 

108 Se ex. Mål C-279/13 C-More Entertainment, EU:C:2015:199. 

109 Kempas, Tobias, ”Upphovsrättslig övervakningsplikt för mellanhänder”, Ny Juridik 1:17, s. 66. 
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de tilltänkta adressaterna och ytterligare parter som kan falla in under lagstiftningen inte vet om 

de faktiskt gör det eller inte kommer att försvåra deras arbete. 

 

Införandet av de nya begreppen ge allmänheten tillgång till och verk eller andra alster försvårar 

också den framtida tillämpningen av bestämmelsen. Införandet av dessa begrepp arbetar emot 

en eventuell harmonisering på området, då dessa begrepp enligt EU ska ha en skild innebörd 

från tidigare begrepp inom EU-rätten som exempelvis överföring till allmänheten som ingår i 

Infosoc-direktivet. Att man inte har gett någon förklaring till hur dessa nya begrepp (begreppet 

verk undantaget då det kan anses vara harmoniserat inom EU) ska tolkas underlättar inte heller 

förståelsen för hur Art. 13 ska användas och vad det omfattar.  

 

5.5 Strider förslaget mot EU:s syfte och mål? 

EU-kommissionen har angett att digitalt innehåll är en nödvändig del för att öka tillväxten inom 

EU och på den digitala marknaden.110 Man har från kommissionens sida bland annat betonat 

att det är av vikt att genomföra åtgärder som bidrar till att användare i större utsträckning ska 

kunna ta del av innehåll online. För att kunna föra den europeiska gemensamma marknaden 

mot det målet har man exempelvis lagt fram ett meddelande som visar hur man ska gå tillväga 

för att kunna bygga vidare på den digitala utvecklingen, och anpassa sina bestämmelser för att 

bättre överensstämma med den digitala värld som råder.111 I detta dokument behandlar man 

också hur man ska utveckla upphovsrätten inom EU för att samtidigt kunna balanseras mot de 

allmänna politiska mål som man från EU:s sida eftersträvar. 

 

Man framställer som nämnts bland annat vikten av att få tillgång till innehåll på nätet. Man 

hävdar exempelvis att EU bör sträva efter bred tillgång till innehållstjänster online, samt att det 

ska ske ”utan gränser”.112 Anledningen till att man sätter det som ett mål är för att man vill 

säkerställa att människor kan ges ökad valfrihet på internet, samt att det bidrar till en ökad 

mångfald. Det är enligt EU också en fördel för upphovsrättsinnehavarna om fler personer har 

möjlighet att få tillgång till deras innehåll, eftersom det leder till möjligheter för 

upphovsrättsinnehavarna att dela sina verk och bredda sin publik, vilket bland annat kan stärka 

deras konkurrenssituation.  

                                                      
110 ”En strategi för en inre digital marknad i Europa”, COM(2015) 192 final. 

111 ”Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten”, COM(2015) 626 final. 

112 ”Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten”, COM(2015) 626 final, s.4. 
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Redan i detta skede kan man ställa sig frågande till hur förslaget till Art. 13 faktiskt bidrar till 

att man ska kunna uppnå att konsumenter ges en bred tillgång av innehållstjänster online ”utan 

gränser”. Förslaget bygger snarare på en inskränkning av detta mål, eftersom tanken bakom är 

att förhindra att upphovsrättsskyddat innehåll kommer ut på nätet genom plattformar, vilket 

sker idag. Det förslaget gör är med andra ord att hämma utvecklingen av nya sociala plattformar 

och dylika tjänster från att kunna dela material på nätet. I förhållande till exempelvis nya företag 

som vill slå sig in på marknaden för den typen av tjänster så omfattas de kanske inte i första 

hand av Art. 13, då de från start inte bör anses befatta sig med ”stora mängder verk eller andra 

alster”. Men om dessa företags tjänster skulle bli populära nog hos konsumenterna skulle de så 

småningom oundvikligen falla in under rekvisitet, vilket skulle leda till att man faller in under 

bestämmelsen. Här skulle man alltså få anpassa sig till den inskränkande lydelsen som Art. 13 

har. Det kan knappast anses bidra till ett större urval av innehåll och en ökad mångfald om 

samtliga plattformsleverantörer, såväl nuvarande som framtida, måste anpassa sitt innehåll efter 

skyldigheterna i Art. 13.113  

 

Det finns ytterligare problem med förslaget till Art. 13 som inte överensstämmer med de mål 

man från kommissionen har meddelat för att anpassa upphovsrätten till den digitala miljön. EU 

konstaterar att det råder en ”gråzon” över området upphovsrätt på internet under rådande EU-

lagstiftning (vilket visserligen stämmer och har konstaterats tidigare i uppsatsen i förhållande 

till plattformsleverantörers ansvar114), och man anser därför att det är viktigt att definiera 

tydligare vad för rättigheter som finns för upphovsrättsinnehavare och vad som utgör en 

överföring till allmänheten mm.115 Man nämner att den rådande situationen, att det är oklart vad 

som gäller enligt lagstiftningen, bidrar till svårigheter för alla berörda parter att veta hur man 

ska agera när man tar del av innehåll online. Problemet är att förslaget till Art. 13 inte bidrar till 

att ge någon större tydlighet om vad som gäller. Man har skapat nya begrepp som inte har 

definierats, vilket kan innebära en risk att osäkerheten som råder för vad som är en överföring 

till allmänheten inte har förändrats.  

 

                                                      
113 Kempas, Tobias, ”Upphovsrättslig övervakningsplikt för mellanhänder”, Ny Juridik 1:17, s. 76. 

114 Se kap. 4. 

115 ”Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten”, COM(2015) 626 final. 
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Slutligen har kommissionen också meddelat att det är viktigt för utvecklingen att man kan hålla 

en god balans mellan upphovsrätten och EU:s andra allmänna politiska mål, som består av 

exempelvis utbildning, forskning och innovation.116 Det innefattar naturligtvis också de mål 

som har nämnts ovan, exempelvis bättre tillgång till innehåll på internet. Beträffande denna 

”goda balans” mellan upphovsrätt och andra allmänna politiska mål hävdar Kempas att 

förslaget till Art. 13 knappast ger uttryck för det.117 Han anser att en eventuell 

övervakningsskyldighet som följer av Art. 13 i den mån som den skulle leda till ingående av 

fler licensavtal mellan upphovsrättsinnehavare och plattformleverantörer, skulle avtalen 

sannolikt endast fokusera på det innehåll som är mest populärt hos konsumenterna. Allt annat 

innehåll skulle bara blockeras eller avlägsnas från plattformarna.118 Det skulle med andra ord 

inte råda en ”god balans” mellan exempelvis upphovsrätten och målet att ha en bättre tillgång 

av innehåll på internet.  

 

Det går också att argumentera för att det under Art. 13 blir svårt att hålla en ”god balans” mellan 

upphovsrätt och innovation. Som nämnt ovan i detta avsnitt kommer nya kreativa tjänster som 

tillhandahåller innehåll online att för eller senare falla in under bestämmelsen. Eftersom Art. 13 

är så omstridd, i synnerhet ifrån nuvarande plattformsleverantörer, bör man kunna anta att även 

framtida tjänsteleverantörer vill undvika att träffas av bestämmelsen. Att därför fortsätta 

utveckla sig på området kan visserligen bidra till nya innovativa lösningar, men kommer 

troligen leda till att aktörer undviker den marknaden överhuvudtaget. 

 

5.6 Kritik utanför upphovsrätten 

Utöver den kritik som förslaget till Art. 13 har fått för sin otydlighet och för att den inte 

nödvändigtvis överensstämmer med de mål som EU har satt upp för att utveckla upphovsrätten 

i en digital miljö, så har förslaget också fått kritik för att det strider mot andra viktiga 

rättsområden, exempelvis yttrandefriheten. 

 

Anledning till att yttrandefriheten, såväl som exempelvis frihet att ta del av information och 

dylikt119, blir aktuellt är pga. den censurerande effekten som Art. 13 Copyright-direktivet kan 

få om den kvarstår i sin nuvarande form. Som exempel kan nämnas det faktum att man enligt 

                                                      
116 ”Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten”, COM(2015) 626 final. 

117 Kempas, Tobias, ”Upphovsrättslig övervakningsplikt för mellanhänder”, Ny Juridik 1:17, s. 77. 

118 Kempas, Tobias, ”Upphovsrättslig övervakningsplikt för mellanhänder”, Ny Juridik 1:17, s. 77. 

119 Art. 11 i EU:s rättighetsstadga. 
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förslaget vill att plattformsleverantörer ska använda sig av uppladdningsfilter för att förhindra 

att användare laddar upp upphovsrättsskyddat material. Det skulle främst vara användarna som 

laddar upp innehåll på plattformarna vars yttrandefrihet som kränks, och användarna som tar 

del av innehåll på plattformarna vars rätt att ta del av information som kränks. Ett obligatoriskt 

uppladdningsfilter skulle nämligen kunna blockera och avlägsna en enorm mängd innehåll från 

dessa plattformar. Det går att argumentera för en viss typ av balans mellan 

upphovsrättsinnehavarnas rättigheter till ersättning och erkännande för deras verk om det skulle 

vara de som otillåtligt laddas upp. Det är inte nödvändigtvis så att det skulle kunna anses vara 

proportionerligt att inskränka yttrandefriheten mm. för det, men det finns åtminstone en 

avvägning som är av intresse i den frågan. Mer problematiskt blir det med innehåll som ges ett 

positivt utfall av uppladdningsfiltret, trots att uppladdningen inte består av upphovsrättskyddat 

material. Att så kan vara fallet kan man bland annat se från det uppladdningsfilter (Content ID) 

som Youtube för tillfället använder sig av. Vid en sådan situation har en användare laddat upp 

material på en plattform som är tillåtet, men hindras ändå från att utöva sin yttrandefrihet och 

dela det online. De användare som eventuellt hade kunnat vara mottagare av detta innehåll får 

också sin rätt att ta del av information inskränkt. Man bör inte från EU:s sida kunna värna 

upphovsrätten genom att förhindra de användare som inte agerar olagligt att från att utöva sina 

fri- och rättigheter. 

 

Ytterligare kritik som förslaget har fått som ligger utanför det rent upphovsrättsliga området är 

angående den allmänna övervakningsplikt som följer av förslaget. Det bidrar visserligen till 

problemet kring yttrandefrihet, men framställer också ytterligare problem i förhållande till EU-

medborgarnas fri- och rättigheter, bland annat genom att övervakningsplikten innebär 

inskränkningar i näringsfriheten120 och för användarnas rätt till skydd för sina 

personuppgifter.121 

 

Anledningen till detta är att för att plattformsleverantörerna ska kunna uppfylla den skyldighet 

som följer av Art. 13 måste de övervaka i stort sett all information som laddas upp på deras 

respektive plattformar. Detta inkluderar innehåll som inte strider mot upphovsrätten eller är 

olaglig på annat sätt. Eftersom denna övervakningsskyldighet också skulle syfta till att försöka 

förhindra framtida uppladdningar av upphovsrättsskyddat material skulle det innebära att 

                                                      
120 Art. 16 i EU:s rättighetsstadga. 

121 Art. 8 i EU:s rättighetsstadga. 
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övervakningsplikten var obegränsad i förhållande till tiden.122 Utöver detta finns också 

problemet med att det pga. bestämmelsens otydliga utformning och den rådande osäkerheten 

kring vad för verk mm. som omfattas blir svårt med tillämpningen av undantag från vad som är 

tillåtet att laddas upp men ändå kommer stå under övervakning (som tidigare nämnt är bland 

annat begreppet närstående rättigheter harmoniserat inom EU). Kommissionen har visserligen 

i sin Impact Assessment fört någon form av diskussion kring detta problem, men har ansett att 

de grundläggande rättigheterna inte skulle påverkas i någon större mån av förslaget till Art. 13 

Copyright-direktivet.123 Detta eftersom man hävdar att förslaget redan bygger på existerande 

frivillig hantering och att säkerhetsåtgärder i förhållande till detta problem redan finns i de flesta 

fall. Denna existerande frivilliga hantering syftar dock till de privata initiativ som 

plattformsleverantörerna har tagit i förhållande till upphovsrättsskyddat material, exempelvis 

Youtube:s Content ID eller Facebooks möjlighet att kontakta de för att avlägsna 

upphovsrättsskyddade verk från deras plattform. Detta skiljer sig avsevärt från den överstatliga 

övervakningsplikt som EU presenterar med förslaget till Art. 13.124 De grundläggande fri- och 

rättigheterna är en del av EU:s primärrätt, och är tänkt att förhindra det allmännas möjlighet att 

utöva makt över enskilda. Detta kan inte argumenteras bort genom att hävda att vissa privata 

företag i viss mån redan tillämpar olika typer av hantering för att förhindra upphovsrättsbrott 

på sina plattformar. En väsentlig skillnad mellan den allmänna övervakningsplikten som EU 

vill få igenom via sitt förslag och de system som plattformsleverantörerna använder för tillfället 

är också att den nuvarande hanteringen inte förhindrar uppladdningar till nätet. En 

övervakningsplikt skulle innebära en inskränkning till flera av EU:s grundläggande fri- och 

rättigheter, medan de nuvarande systemen ger upphovsrättsinnehavare möjligheten att i 

enskilda fall avlägsna sina verk från plattformarna. Detta kan knappast anses strida mot de fri- 

och rättigheter som ingår i rättighetsstadgan.  

 

Det har också framförts positiv kritik beträffande kravet på uppladdningsfilter. Bland annat det 

faktum att en eventuell lagstiftning för hur uppladdningsfiltrena ska utformas kan bidra till en 

ökad rättssäkerhet.125 Det som framgår beträffande uppladdningsfiltrens utformning enligt Art. 

                                                      
122 Kempas, Tobias, ”Upphovsrättslig övervakningsplikt för mellanhänder”, Ny Juridik 1:17, s. 74. 

123 Commission Staff Working Document Impact Assessment on the Modernisation of EU Copyright Rules, September 
14, 2016, SWD 2016 301 final. Impact Assessment s. 144. 

124 Kempas, Tobias, ”Upphovsrättslig övervakningsplikt för mellanhänder”, Ny Juridik 1:17, s. 74. 

125 Holm, Petter, ”EU:s uppladdningsfilter ökar rättssäkerheten på flera plan”, 
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.708175/eu-uppladdningsfilter  
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13 är att de ska vara lämpliga, proportionerliga och effektiva. Dessa begrepp kan anses vara 

otydliga och vaga i likhet med andra delar av bestämmelsen. Holm anser dock att detta inte 

stämmer, då dessa tre begrepp redan används med stor skärpa inom upphovsrätten, samt att 

inget tyder på att begreppen inte kommer att betraktas på liknande sätt under Art. 13.126 Vidare 

drar Holm paralleller till Youtubes Content ID, som troligen är det bästa exemplet för tillfället 

på hur ett eventuellt uppladdningsfilter kan utformas, men hävdar också att det inte 

nödvändigtvis skulle vara enhetligt med Art. 13 Copyright-direktivet som det nu fungerar. Han 

anser bland annat att Content ID inte är proportionerligt, vilket skulle tvingas att ändras under 

Art. 13 för att Youtube skulle kunna fortsätta att använda sig av det uppladdningsfiltret. Han 

nämner också problemet med att upphovsrättsskyddade verk som används i satirsyfte och dylikt 

inte uppmärksammas med hjälp av uppladdningsfilter (något som har behandlats tidigare i 

uppsatsen)127. Holm hävdar dock att om ett uppladdningsfilter inte kan upptäcka den typen av 

nyanser mellan upphovsrättsskyddat material och innehåll som är tillåtet så strider det mot Art. 

13 och ansvaret för detta vilar på plattformsleverantören. Detta skulle slutligen innebära att man 

har mer harmoniserade uppladdningsfilter, som är snäva och fyller det huvudsakliga syfte som 

EU försöker uppnå med bestämmelsen, att skydda upphovsrättsinnehavarna från få sina verk 

exploaterade av plattformsleverantörerna. 

 

Slutligen kommer en del av den kritik som Youtubes VD Susan Wojcicki och Youtubes 

affärschef Robert Kyncl har lagt fram mot Art. 13 att behandlas. Den kritiken är intressant då 

den är utifrån bl.a. en av plattformsleverantörernas perspektiv, men den behandlar också 

problem som kan uppstå för de användare till plattformen som livnär sig genom att ladda upp 

innehåll på plattformar. 

 

Enligt Wojcicki är de användare som skapar eget innehåll och laddar upp det på plattformarna 

(huvudsakligen Youtube i detta fall) en part som kommer att kunna skadas om förslaget till Art. 

13 Copyright-direktivet skulle bli en del av EU-rätten.128 Youtube betalar för tillfället samtliga 

användare som laddar upp material, samt har ett visst antal tittare som tar del av det material 

som laddas upp, en del av de annonsintäkter som Youtube generar i samband med att 

                                                      
126 Holm, Petter, ”EU:s uppladdningsfilter ökar rättssäkerheten på flera plan”, 

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.708175/eu-uppladdningsfilter 

127 Se avsnitt 5.3. 

128 Wojcicki, Susan, ”The Potential Unintended Consequenses of Article 13”, https://youtube-
creators.googleblog.com/2018/11/i-support-goals-of-article-13-i-also.html  
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användarnas uppladdningar konsumeras av tittarna. Att behöva blockera innehåll som laddas 

upp på plattformen skulle bland annat innebära att de användare som skapar sitt eget innehåll, 

men kanske har använt sig av någon form av musikaliskt verk som är upphovsrättsskyddat, 

skulle innebära att det innehållet skulle blockeras och användaren som livnär sig på att skapa 

innehåll till plattformar skulle förlora sina intäkter. Detta skulle enigt Kyncl leda till att man 

hämmar den kreativa friheten hos plattformarnas användare.129 Det skulle dessutom avskräcka 

plattformsleverantörer från att skapa plattformar för användargenererat innehåll.  

 

Slutligen tar Wojcicki upp ett problem som kan uppstå när det finns flera 

upphovsrättsinnehavare till ett och samma verk. Ett exempel som tas upp är den musikvideo till 

den globala hitlåten ”Despacito” som laddades upp på Youtube den 12 januari 2017. Videon 

har visats över 5,7 miljarder gånger. Enligt Wojcicki hade det om förslaget till Art. 13 

Copyright-direktivet varit en del av EU-rätten troligen inte varit möjligt att ladda upp 

musikvideon, alternativt att den hade blockerats och avlägsnats efter uppladdningen. Detta 

eftersom rättigheterna för musikvideon tillhör flera olika upphovsrättsinnehavare. Trots att 

flertalet av dessa har samarbetat med Youtube, för att innehållet ska få finnas på plattformen, 

så har inte samtliga velat göra det. Det skulle om förslaget till Art. 13 varit en del av EU-rätten 

ha inneburit att innehållet inte skulle ha varit tillgängligt på plattformen.130 Med tanke på att 

det rör sig om en enorm marknad för endast ett uppladdat verk (5,7 miljarder visningar) kan 

man ställa sig frågande till om förslaget till Art. 13 verkligen gör det lättare för användare att 

ta del av innehåll online. Skulle det ha genererats ett liknande antal visningar om Youtube varit 

tvungna att blockera innehållet? 

5.7 Diskussion 

Förslaget till Art. 13 Copyright-direktivet har i huvudsak fått mycket negativ kritik. Delar som 

att förslagets utformning är otydligt och att det kan finnas dolda adressater är naturligtvis 

problem som bör belysas, men man bör samtidigt beakta den grund som EU har tagit avstamp 

från för att arbeta fram förslaget. Det har framgått att det råder en ovisshet kring ansvarsfrågan 

när upphovsrättsskyddat material överförs på sociala plattformar. I dessa situationer kan 

upphovsrättsinnehavarna bli lidande om det uppstår problem för dem att tillvarata sina 

                                                      
129 Kyncl, Robert, ”Why Creators Should Care About European Copyright Rules”, https://youtube-

creators.googleblog.com/2018/09/why-creators-should-care-about-european.html  

130 Wojcicki, Susan, ”The Potential Unintended Consequenses of Article 13”, https://youtube-
creators.googleblog.com/2018/11/i-support-goals-of-article-13-i-also.html 
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rättigheter. Att EU har valt att agera är föga förvånande. Frågan är dock om det förslag man har 

lagt fram kan rättfärdiga de problem som har lyfts i avsnitten 5.4–5.6. Är förslaget i sin 

nuvarande utformning det mest lämpliga för att tillvarata upphovsrättsinnehavarnas intressen, 

trots de eventuella problem förslaget kan medföra? 

 

Det finns i huvudsak tre delar med förslaget som har fått kritik. För det första att förslagets 

utformning är otydligt, där man saknar förklaring för begreppen som förslaget innehåller mm. 

Den andra delen är att förslaget kan anses strida mot EU:s syfte och mål, då förslaget bl. a. 

tycks inskränka möjligheten att ta del av innehåll online. Slutligen har förslaget fått kritik för 

delar som kan skapa praktiska problem, exempelvis att de uppladdningsfilter som tycks krävas 

inte är tillförlitliga.  

 

I förhållande till den första delen av framförd kritik – förslagets utformning – kan ifrågasättas 

om det är möjligt att tydliggöra vad som åsyftas med förslaget, eller om förslagets nuvarande 

utformning trots allt är det mest lämpliga. Som nämnts i avsnitt 1.3 är det kännetecknande för 

EU-rätten att lagtexten generellt sett inte är så omfattande. EU-domstolen får därmed en 

vägvisande roll att tolka lagtexten och att ge innebörden till de begrepp som lagtexten ger 

uttryck för. Detta skulle troligen ske även för förslaget till Art. 13 om det träder ikraft. De frågor 

som nu finns angående otydliga begrepp och vilka som är adressater skulle därför kunna 

klargöras av EU-domstolen. Det behöver finnas en balansgång för hur otydlig utformning 

förslaget kan ha. Annars uppkommer svårigheter för de av EU tilltänkta adressaterna - samt de 

som pga. förslagets utformning blir adressater – att förstå hur de ska förhålla sig till 

bestämmelsen. Förslagets rådande utformning anses vara för otydligt. Det är inte klarlagt vad 

som åsyftas med de flesta begreppen i förslaget, och man tycks träffa adressater som man inte 

har haft i åtanke (molntjänster). Det innebär att det för adressaterna blir svårt att veta hur man 

ska förhålla sig till förslaget om det träder ikraft. Att lämna definitionen av vissa begrepp till 

EU-domstolens tolkning är visserligen rimligt, men att ha en så vag utformning att det 

uppkommer svårigheter för flera parter att förhålla sig till bestämmelsen bör inte kunna 

rättfärdigas pga. det. 

 

Beträffande den andra delen kritik – om förslaget kan anses strida mot EU:s syften och mål – 

är det en nödvändig intresseavvägning. Å ena sidan vill man från EU:s sida skydda 

upphovsrättsinnehavarna och deras rättigheter. Å andra sidan förespråkar man också att det ska 

finnas fri tillgång till innehåll på internet och att det ska finnas få hinder för att man ska kunna 
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tillgodogöra sig detta innehåll. Dessa intressen är motstridiga under förslagets rådande 

utformning, då förslaget visserligen skulle innebära ett starkare skydd för 

upphovsrättsinnehavarna, men samtidigt skulle innebära minskat innehåll uppladdat på internet 

pga. att detta innehåll skulle stoppas av uppladdningsfiltren. Det är dock nödvändigt att 

inskränka tillgången till innehåll för att kunna tillgodose upphovsrättsinnehavarnas intressen, 

och det är tveksamt om förslaget skulle kunna utformas på något annat sätt som står mer i linje 

med EU:s mål. EU tycks inte anse att det är möjligt, då de har valt att använda det rådande 

förslaget till Art. 13 Copyright-direktivet, medan de som har lyft kritik mot förslaget inte tycks 

anse att det är en välgjord intresseavvägning.  

 

Slutligen ifrågasätts de praktiska problem som medföljer av förslaget om det skulle träda ikraft. 

Den består bl.a. av det faktum att EU genom förslaget förutsätter att plattformsleverantörerna 

ska använda sig av någon form av uppladdningsfilter eller dylik identifieringsteknik för att 

hindra överföringar av upphovsrättsskyddat material. Detta har fått både positiv och negativ 

kritik. I positiv bemärkelse lyfts bl.a. det faktum att det skulle kräva en uniform utformning av 

uppladdningsfiltren och att detta skulle bidra till en ökad rättssäkerhet.131 Det skulle kunna bidra 

till en harmonisering av de uppladdningsfilter som existerar och eventuellt skapas i framtiden. 

Men det har också framförts negativ kritik. Bl.a. hävdas det att den typ av övervakning som 

skulle krävas av plattformsleverantörerna för att övervaka allt material som laddas upp på 

plattformarna skulle inskränka näringsfriheten i Art. 16 Rättighetsstadgan och rätten till skydd 

för personuppgifter enligt Art. 8 Rättighetsstadgan. EU har uttryckt i förarbeten att detta inte 

stämmer, då plattformsleverantörerna redan i viss mån övervakar användarna.132 Detta bör dock 

anses vara mer långtgående en den övervakning som sker av privata företag, då förslaget tycks 

presentera en överstatlig övervakning. Det bör inte kunna rättfärdigas att man inför en 

överstatlig övervakning och inskränker EU:s primärrätt - för att skydda 

upphovsrättsinnehavares intressen – genom att påstå att privata företag redan tar sådana 

initiativ. Den stora skillnaden mellan dessa typer är att de rådande privata initiativen ger 

upphovsrättsinnehavarna en möjlighet att avlägsna material i enskilda fall, medan förslaget som 

EU har till Art. 13 Copyright-direktivet skulle innebära en automatisk process där material 

förhindras att överhuvudtaget nå internet. 

                                                      
131 Holm, Petter, ”EU:s uppladdningsfilter ökar rättssäkerheten på flera plan”, 

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.708175/eu-uppladdningsfilter 

132 Commission Staff Working Document Impact Assessment on the Modernisation of EU Copyright Rules, September 
14, 2016, SWD 2016 301 final. Impact Assessment s. 144. 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att det kommer att vara nästintill omöjligt att ha en 

obegränsad tillgång till innehåll online och samtidigt skydda upphovsrättsinnehavarnas 

rättigheter, då det rör sig om två i huvudsak motsatta intressen. EU tycks i sin bedömning – 

med tanke på förslagets utformning – ha ansett det viktigt att tillgodose 

upphovsrättsinnehavarnas intressen, samt att det krävs en del inskränkningar för att göra det. 

Den kritik som har lyfts mot förslaget syftar snarare till motsatsen, EU har i sin 

intresseavvägning inte upprätthållit en balans mellan dessa intressen. Det är dessutom otydligt 

huruvida förslaget faktiskt bidrar till att klargöra rättsläget, och eventuellt kommer förslaget att 

bidra med fler svårigheter. Det bör visserligen anses klargjort att man försöker förändra 

ansvarsfrågan till att plattformsleverantörerna ska hållas ansvariga för det material som laddas 

upp på plattformarna, men förslagets vaga utformning förklarar inte tydligt hur detta kommer 

att ske.  
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6. Slutsats 

Upphovsrättsinnehavare inom EU har under internets utveckling hamnat i en prekär situation. 

Man har haft svårt att få ta del av de rättigheter som man har i upphovsrätten, bland annat rätt 

till ersättning och rätt till erkännande. Detta trots att de verk som upphovsrättsinnehavarna har 

skapat, alternativt förvärvat rättigheterna till, tillgängliggörs för konsumenter genom internet. I 

förhållande till plattformsleverantörer som tillhandahåller plattformar för användargenererat 

innehåll är det synnerligen svårt för upphovsrättsinnehavarna att utöva sina rättigheter. Detta 

eftersom gällande EU-rätt på upphovsrättsområdet inte är anpassat efter de nya kreativa tjänster 

som internet erbjuder. När en användare laddar upp upphovsrättskyddat innehåll är det oklart 

om uppladdningen utgör en överföring till allmänheten enligt Infosoc-direktivet, både från 

plattformsleverantörens och användarens sida. Det är inte heller klarlagt att om det skulle 

betraktas som en överföring till allmänheten, kan plattformsleverantören då åtnjuta 

ansvarsfrihet enligt bestämmelserna i E-handelsdirektivet? För tillfället saknas praxis, men EU-

domstolen har bestämt sig för att ta upp ett mål på just denna fråga, vilket kan komma att 

besvara vad som gäller. Men för tillfället är rättsläget oklart. 

 

För att anpassa upphovsrätten till den digitala marknaden har EU dock tagit fram ”Förslag till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden” 

(2016/0280(COD)). Tanken med förslaget är att överföra ansvaret på plattformsleverantören, 

för att förhindra att upphovsrättsinnehavarnas intressen ska gå förlorade. Man vill med andra 

ord säkerställa att upphovsrättsinnehavarnas skydd stärks på den digitala marknaden, vilket har 

varit ett genomgående tema för upphovsrätten inom EU, att ge en hög skyddshöjd för 

upphovsrättsinnehavare. Tanken från EU är god, det är uppenbarligen ett problem att 

upphovsrättsinnehavarna inte får ta del av sina rättigheter. Vägen man har valt att gå från EU:s 

sida har dock fått utstå mycket kritik, i synnerhet i förhållande till förslaget till Art. 13 i 

Copyright-direktivet. Det finns flera problem med den utformning som förslaget har, 

exempelvis saknaden av balans i den intresseavvägning som har gjorts. Man kommer om 

förslaget genomförs att inskränka flera rättigheter som föreskrivs i EU:s rättighetsstadga 

(yttrandefriheten som exempel), vilket man inte bör anses ha motiverat på ett bra sätt från EU:s 

sida. Utöver det kan man ställa sig frågande till om förslaget till direktivet faktiskt kommer att 

klargöra rättsläget, eller om det kommer att skapa ytterligare problem. Detta pga. de otydliga 

formuleringar, samt avsaknad av förklaringar till vissa begrepp, som förslaget till Art. 13 i 

Copyright-direktivet innehåller. Man tycks dessutom inte ha insett att parter som inte var tänkta 
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att omfattas av bestämmelsen i förslaget till Art. 13, exempelvis olika typer av molntjänster, 

kan bli adressater. Hur man då ska förhålla sig till den typen av tjänster framgår inte. 

 

Man bör från EU:s sida ta tillbaka det förslag som nu föreligger och omarbeta det. För tillfället 

känns förslaget inte genomarbetat eller tillräckligt eftertänkt. Det tycks exempelvis bland annat 

strida mot några av EU:s viktigaste mål, fri tillgång till marknader som exempel. Man behöver 

visserligen göra något åt det oklara rättsläge som föreligger, och det är en svår 

intresseavvägning för EU att göra. Detta förslag är dock inte rätt väg att gå. För att EU ska 

kunna lagstifta på området bör man i första hand syfta till att vidareutveckla den gällande EU-

rätten, inte bortse ifrån den. Man bör också ta en större hänsyn till de fri- och rättigheter som 

EU jobbar utifrån, samt se till att eventuell lagstiftning står i linje med de mål man har utvecklat 

under en längre period. Det rådande förslaget till Copyright-direktivet överensstämmer inte med 

någon av dessa punkter.  
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