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Summary in English 
This thesis aims to clarify the allocation of competence within the European Union and its 

Member States. The purpose is to discuss what competences the Court of Justice of the 

European Union (CJEU) holds in order to interpret and apply the regulations of the Berne 

Convention in its rulings.   

 

The CJEU created the criterion for a ”new public” when settling whether or not a com-

munication to the public constitutes an act liable to affect the copyright in those works. The 

criterion was created by an interpretation of article 11bis ii) of the Berne Convention. With the 

creation of the ”new public-doctrine” the CJEU provides an interpretation of the article based 

on the aims and purposes of the EU internal market. The interpretation is extensive and reaches 

beyond the wordings of article 11bis ii) in the Berne Convention. It is therefore of interest to 

clarify if the European Union has the competence to introduce such an interpretation.  

 

Furthermore, the thesis will study what effect of the interpretation of the Berne Convention by 

the CJEU has created for the Member States. Unlike the European Union, the Member States 

have obligations under the Berne Convention as members of the Berne Union. Therefore it is 

of essence to clarify how the Member States should prioritize their international commitments 

and what the effects of such a priority causes. 
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Förkortningar 
 

Bernkonventionen Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk 

Databasdirektivet  Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 11 mars 1996 om 

rättsligt skydd för databaser (95/9/EG) 

EU Europeiska unionen 

EU-domstolen Europeiska unionens domstol 

Europadomstolen Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna   

Europakonventionen Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och grundläggande friheterna 

FEU EU-fördraget, efter konsolidering av Lissabonfördraget 

FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

Kommissionen Europeiska kommissionen  

Lissabonfördraget Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska 

unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska 

gemenskapen 

Infosocdirektivet Europaparlamentet och Rådets direktiv av den 12 maj 2001 om 

harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående 

rättigheter i informationssamhället 

Pariskonventionen Pariskonventionen för industriellt rättsskydd 

Rådet Europeiska unionens råd 

Rättighetsstadgan Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

Sat/Cab-direktivet Rådets direktiv av den 27 september 1993 om samordning av 

vissa bestämmelser om upphovsrättigheter avseende 

satellitsändningar och vidaresändningar via kabel (93/83/EEG) 

Skyddstidsdirektivet Rådets direktiv av den 29 oktober 1993 om harmonisering av 

skyddstiden för upphovsrätt och vissa när 

stående rättigheter (93/98/EEG) 

Softwaredirektivet Rådets direktiv av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för 

datorprogram (91/250/EEG) 

TRIPs-avtalet Avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätten 

(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property) 

WIPO World Intellectual Propoerty Organization  

WTO Världshandelsorganisationen (World Trade Organization) 

Wienkonventionen Wienkonventionen om traktaträtten 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
EU och dess medlemsstater är parter i det internationella samarbetet i WTO och har tillträtt 

TRIPs-avtalet.1 Anledningen till att både EU som union samt medlemsstaterna i egenskap av 

nationer ingick avtalet har sin grund i immaterialrättens funktioner och den uppdelade kom-

petensen som råder mellan unionen och medlemsstaterna. EU och medlemsstaterna har sam-

spelat som parter i TRIPs-avtalet på så vis att EU har haft exklusiv kompetens för handels-

relaterade aspekter av immateriella rättigheter, medan medlemsstaterna har exklusiv kompetens 

i de avseenden som rör immaterialrätten såsom egendom. Efter Lissabonfördragets tillkomst 

har kompetensfördelningarna inom unionen förtydligats och detta arbete kommer att utreda hur 

kompetensfördelningen ser ut i praktiken idag.  

 

Grundproblemet med arbetet är vilken kompetens EU innehar för att tolka ett traktat som 

unionen inte har anslutit sig till. TRIPs-avtalet medför en skyldighet för samtliga avtalsparter 

att följa regleringarna i Bernkonventionen och i Pariskonventionen. EU har dock inte, till 

skillnad från dess samtliga medlemsstater2, valt att tillträda Bernkonventionen. En orsak till 

detta kan vara Bernkonventionens har starka influenser av den ideella rätten till upphovsrätter, 

vilket faller utanför EU:s kompetensområden. Trots detta är det ett återkommande inslag att 

EU-domstolen grundar sina domar i en tolkning av Bernkonventionen, särskilt vid til-

lämpningen av Infosocdirektivet. Även om syftet med detta sägs vara för att säkerställa skyddet 

av de immateriella rättigheterna i unionen, är det inte en självklarhet att EU besitter en sådan 

kompetens.  

 

Det faktum att unionen inte tillträtt Bernkonventionen har EU-domstolen tidigare framhävt som 

ett hinder för EU-domstolens möjlighet att tolka och tillämpa Bernkonventionen.3 Denna in-

ställning vidhåller EU-domstolen inte idag. Bernkonventionen tillämpades för första gången i 

målet Rafael Hoteles.4 Målet handlade om överföring av upphovsrättsligt skyddade verk till 

gäster på ett hotell. Genom en uttrycklig tolkning av Bernkonventionen introducerade EU-

domstolen begreppet ”ny allmänhet” som rekvisit för när en upphovsrättslig överföring till 

                                                           
1 Beslut 94/800/EG. 
2 (web) WIPO-administered treaties, contracting parties – Berne Convention. 
3 Se till exempel EU-domstolens argumentation i C-241/91 P och C-242/91 P, RTE, punkt 83. Se även Tillberg, 

sid. 653. 
4 C-306/05, Rafael Hoteles. 
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allmänheten ska ha skett.5 I målet problematiseras inte kring att EU ännu inte har tillträtt 

Bernkonventionen. Den nya omständighet som skiljer detta avgörande från tidigare praxis är 

att EU och medlemsstaterna har tillträtt TRIPs-avtalet.  

 

EU-domstolen har i tidigare praxis fastslagit att TRIPs-avtalet omfattas av den gemensamma 

handelspolitiken (artikel 207.1 FEUF) och därmed EU:s exklusiva kompetens (artikel 3.1 e) 

FEUF).6 Den exklusiva kompetensen över den gemensamma handelspolitiken omfattar 

tolkningskompetens över rättsakter som hör in under kompetensområdet. Med det sagt är det 

dock inte självklart att kompetensen över TRIPs-avtalet medför en kompetens att tolka 

Bernkonventionen. Genom de i fördragen tilldelade befogenheterna bör exklusiv tolknings-

kompetens över Bernkonventionen inte tillfalla EU. Detta på grund av den åtskillnad fördragen 

gör mellan den ideella och den ekonomiska rätten till immaterialrätten. Samtidigt finns det en 

risk för tolkningskollisioner om både EU och medlemsstaterna skulle inneha en sådan kom-

petens. Beroende på den rättsutveckling som sker finns risk att Bernkonventionen förlorar sin 

rättsliga ställning för unionens medlemsstater. EU-domstolen har i sin praxis uttalat att en 

tillämpning av Bernkonventionen ibland får stå vika för EU-rätten, med hänvisning till artikel 

351 FEUF. Det går därför att fråga sig om en sådan rättsutveckling leder till att EU tar i mer i 

anspråk än vad medlemsstaterna överfört kompetens för.  

 

1.2. Syfte 
Arbetet kommer att behandla följande frågeställningar:  

 Har EU-domstolen tilldelats tillräcklig kompetens för att tolka och tillämpa 

Bernkonventionen?  

o Medför kompetensen över TRIPs-avtalet även en tolkningskompetens över Bernkonventionen?  

o Hur påverkar Rättighetsstadgan EU-domstolens kompetens över Bernkonventionen?  

o Har den immaterialrättsliga harmoniseringen skapat en underförstådd befogenhet för EU-

domstolen som tillåter tolkning av Bernkonventionen?  

 Finns det stöd i traktaträtten för att EU-domstolen har kompetens att gå utöver de tilldelade 

befogenheterna och ändå tolka Bernkonventionen?  

 Vilka konsekvenser medför doktrinen om ny allmänhet på de unionsrättsliga förhållandena?  

 Vad blir konsekvensen av en delad kompetens mellan EU och medlemsstaterna över 

Bernkonventionen?    

                                                           
5 C-306/05, Rafael Hoteles, punkt 40. 
6 C-414/11, DEMO, punkt 61. 
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Arbetets ändamål är därmed att klargöra vilka befogenheter som överlåtits till EU gällande 

immaterialrättslig egendomsordning och den gemensamma handelspolitiken, samt vilket om-

fång befogenheterna har. Hela unionen och unionsrätten vilar på principen om tilldelade 

befogenheter och en ömsesidig lojalitet mellan unionen och medlemsstaterna (artiklarna 1, 4 

och 5 FEU). Därmed är det av vikt att klargöra huruvida unionen rent faktiskt får agera på detta 

vis, vilken rättslig förankring som finns för det; samt vad konsekvenserna blir av EU-

domstolens agerande. Arbetet ämnar att diskutera EU:s externa kompetens och ramarna för 

detta, i ljuset av Bernkonventionen och TRIPs-avtalet.  

 

1.3. Avgränsning 

Detta arbete behandlar främst fyra områden; EU-rätt, upphovsrätt, global handelsrätt och inter-

nationell traktaträtt. Det gör det nödvändigt med en tydlig problemformulering och avgränsning 

av arbetets omfattning.  

 

Vad gäller upphovsrätt kommer redogörelsen inte att kretsa kring rättighetens omfång eller dess 

materiella innebörd, mer än vad som krävs för att förklara problematiken kring doktrinen om 

ny allmänhet. Den närmare innebörden av andra immaterialrätter än upphovsrätten ligger också 

utanför arbetets omfång.  

 

Globala aktörer, såsom WTO och WIPO, innehar en begränsad roll i avgörandet av fråge-

ställningarna. Arbetet fokuserar istället kring EU-rätten och den unionsrättsliga kompetens-

fördelningen. Därmed kommer exempelvis tvistelösningsförfarandet inom WTO att lämnas 

utan hänseende. Vad gäller WTO-avtalen är endast TRIPs-avtalet, sett ur de utvecklade 

ländernas perspektiv, av intresse för arbetet.  Vissa särregleringar råder för utvecklingsländerna, 

vilka ligger utanför detta arbetes omfång. 

 

Varken Bernkonventionen eller TRIPs-avtalets materiella bestämmelser kommer att belysas 

mer ingående. Det är snarast traktatparternas åtaganden som är av intresse. Trots detta är det 

oundvikligt att i viss mån ta upp traktaternas regelverk. Andra traktat på området, som till 

exempel Pariskonventionen och WIPO Copyright Treaty nämns vid tillfälle men utgör inte 

grund för arbetet. Världskonventionen och andra, mindre betydelsefulla traktat lämnas helt utan 

hänseende. 
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Vidare innehar mänskliga rättigheter en inte obetydlig roll i arbetet. Liksom med immaterial-

rätten är det dock inte det materiella innehållet i de berörda rättigheterna som är av intresse för 

arbetet. Istället är det innebörden av att rättigheterna existerar och effekterna av detta som är av 

intresse.  

 

Det bör noteras att även om det ibland är ofrånkomligt att ta hänsyn till de politiska avvägningar 

som ligger bakom både unionsrätten och de internationella traktaten, har detta arbete inte något 

politiskt syfte. Det är inte arbetets ändamål att uttala hur det bör vara eller på annat sätt lägga 

en ideologisk värdering i slutsatserna. 

 

1.4. Material och metod  

För att utreda EU-domstolens kompetens att tillämpa Bernkonventionen har främst en EU-

rättslig metod använts. Även en klassisk rättsdogmatisk metod har i viss mån haft betydelse för 

tillvägagångssättet. I det följande kommer valet av metod för arbetet och materialet att 

presenteras.  

 

1.4.1. EU-rättslig metod 

Det förefaller sig naturligt att för detta arbete främst använda en EU-rättslig metod. Materialet 

utgörs till en betydande del av unionsrättsliga rättskällor och arbetets syfte är att utreda den EU-

rättsliga kompetensfördelningen. För att finna svar på arbetets frågeställningar har flera EU-

rättsliga metoder tillämpats i kombination, främst en teleologisk och systematisk metod.  

 

Med avseende på EU-rättens ändamålsinriktade natur är den teleologiska metoden nära till 

hands i ett EU-rättsligt arbete. Metoden kan dock sällan tillämpas helt fristående. Unionsrätten 

är en dynamisk rättsordning och det är av vikt att förstå, inte bara till regleringarnas mål och 

syften utan även den kontext de förekommer i och hur de interagerar med de övriga unions-

rättsliga rättskällorna.7 Med en tillämpning av både en teleologisk metod och en systematisk 

metod urskiljs såväl ändamålet med bestämmelserna, men även dess funktion i unionsrätten 

som en helhet.8 Metoderna kommer att redogöras för nedan. 

 

                                                           
7 Jfr Hettne och Otken Eriksson, sid. 158-159. 
8 Hettne och Otken Eriksson, sid. 158-159. Jfr C-292/82, Merc, punkt 12 och C-337/82, St. Nikolaus, punkt 10. 
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1.4.1.1. Systematisk metod 

Den systematiska metoden innebär att rättsordningens hela systematik beaktas. Det finns ett 

betydande samspel mellan samtliga de EU-rättsliga rättskällorna, vilket måste beaktas för att 

utröna en rättvisande bild av gällande rätt på området. Det hör till EU-rättens struktur att de 

olika rättskällorna kompletterar varandra, varför det inte går att förstå dem utan att se till hela 

kontexten.9 Formuleringarna i fördragen är exempelvis ofta oprecist formulerade mål-

stadganden. För att förstå innebörden av dem måste kompletterande sekundärrätt samt EU-

domstolens avgöranden och tolkningar av rätten beaktas.  

 

Den systematiska metoden är av särskild vikt när det uppstår motsättningar mellan olika 

bestämmelser, eftersom metoden vägleder i att finna ett resultat som fungerar i den unions-

rättsliga kontexten. Genom den systematiska metoden utläses gällande rätt genom att till 

exempel beakta bestämmelsens uppbyggnad, liksom vilka regler den kompletterar eller 

kompletteras av.10 Vidare har den systematiska metoden ett nära samband med den teleologiska 

metoden och det brukar sägas att EU-domstolen tillämpar dessa båda i förening.11 Utan att se 

till systematiken och kontexten kan det vara svårt att urskilja hur ändamålet med en reglering 

ska kunna uppnås. På samma sätt gäller i detta arbete att både ändamålet med regleringar och 

domstolspraxis samt dess kontextuella sammanhang behövs för att för att besvara problem-

formuleringen.  

 

1.4.1.2. Teleologisk metod 

EU-rätten är starkt ändamålsbetonad och fördragen består av olika målsättningar som ska 

uppnås.12 Medlemsstaterna överlåter viss kompetens till unionen för att gemensamt kunna 

uppnå ett eftertraktat mål, vilket preciseras i fördragen. Däremot saknas ofta konkreta tillväga-

gångssätt för hur dessa målsättningar ska uppnås.13 För att utröna detta är en teleologisk metod, 

i förening med den systematiska metoden, ett viktigt verktyg. Den teleologiska metoden 

används främst när en bestämmelses lydelse eller kontextuella sammanhang är oklart.14  

Metoden anses fylla tre huvudsyften i unionsrätten; att främja det syfte som eftersträvas med 

                                                           
9 Hettne och Otken Eriksson, 2011, sid.167-168. 
10 Hettne och Otken Eriksson, sid. 168. 
11 Hettne och Otken Eriksson, sid. 158 f. 
12 Jfr McLeod, sid. 328. 
13 Hettne och Otken Eriksson, sid.158 och 168. 
14 Hettne och Otken Eriksson, sid. 168. 
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en viss bestämmelse, att motverka orimliga konsekvenser som kan bli följden av en texttrogen 

tolkning samt att fylla ut de luckor som annars skulle finnas i unionsrätten.15  

 

För att förstå de unionsrättsliga regleringar och EU-domstolens praxis på området är det av vikt 

att läsa dessa i ljuset av de ändamål de har till syfte att uppfylla. Den teleologiska metoden 

kommer att tillämpas i detta arbete dels för att förstå de bakomliggande syftena med regleringar 

och EU-domstolens avgöranden, och dels för att nå ett resultat som inte är orimligt med hänsyn 

till både unionsrätten, den globala upphovsrätten och medlemsstaternas suveräniteter.  

 

1.4.1.3. Den texttrogna och den komparativa metoden 

Varken den texttrogna eller den komparativa metoden utgör huvudmetoder för detta arbete. 

Trots detta går de inte att helt frånse. Därför kommer de kort att beskrivas i detta avsnitt.  

 

Den texttrogna tolkningsmetoden innebär att rättsregler tolkas efter dess ordalydelse. EU-

domstolen använder ofta denna metod som en tillbakahållande faktor när den i sin rätts-

tillämpning väljer att inte ge en bestämmelse ett vidare innehåll än vad som framgår av dess 

formulering.16 Det är inte möjligt att bortse från ordalydelsen av den unionsrätt som ligger till 

grund för detta arbete. Däremot går det inte att tillämpa en texttrogen tolkningsmodell för att 

besvara de ovan presenterade frågeställningarna. I merparten av de aktuella regleringarna är 

ordalydelserna fåordiga och deras innebörd kan enbart utläsas med tillämpning av andra 

metoder än den texttrogna. Dessutom har EU-domstolen, vid prövningen av regleringarna i stor 

omfattning tillerkänt bestämmelserna ett vidare innehåll än vad som framgår av en texttrogen 

tolkning av dem.  

 

Den komparativa metoden innebär att svar och utfyllnad av rätten återfinns i andra rätts-

ordningar eller genom allmänna rättsprinciper.17 EU-domstolen har fyllt ut den för arbetet 

tillämpliga EU-rätten med hjälp av allmänna principer, tillämpning av Europakonventionen och 

inte minst Bernkonventionen. Med detta sagt innebär dessa omständigheter inte att denna 

arbetsmetod kommer att tillämpas fullt ut i detta arbete. Det förekommer förvisso komparativa 

inslag där så är påkallat, främst med tillämpning av folkrättsliga regler, samt Bernkonventionen 

                                                           
15 Se t.ex. C-34/74, Roquette Frères, punkt 13-21, där EU-domstolen kom fram till att ordalydelsen i fråga stred 

mot syftet bestämmelsen skulle uppnå. Se även Hettne och Otken Eriksson, sid. 168 och Schemers och 

Waelbroeck, sid. 21 ff. 
16 Hettne och Otken Eriksson, sid. 160. 
17 Hettne och Otken Eriksson, sid. 162. 
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och Europakonventionen, men den komparativa metoden inte en huvudsaklig arbetsmetod för 

arbetets utformande.  

 

1.4.2. Rättsdogmatisk metod 

Utöver den EU-rättsliga metoden finns vissa rättsdogmatiska inslag i arbetet, även om de 

traditionella svenska rättskällorna endast haft en begränsad betydelse för arbetet. Det är främst 

för att urskilja hur EU-rätten tolkas på nationell nivå samt politiska avgöranden vid införandet 

av Infosocdirektivet som de svenska rättskällorna legat till grund för arbetet. I övrigt är nationell 

domstolspraxis, nationella författningar etc. inte vägledande för att besvara frågor om unions-

rättslig kompetensfördelning.  

 

Utgångspunkten för den rättsdogmatiska metoden är att lösa ett rättsligt problem genom att 

applicera en rättsregel på problemet.18 Liksom fallet ofta är vid rättsdogmatiska utredningar, 

utgår detta arbete från en preciserad frågeställning19, som kommer att besvaras med hjälp av 

flera delfrågor. Detta ska göras genom att gällande rätt utreds med tillämpning av de allmänt 

accepterade rättskällorna.20 I detta avseende kommer som sagt rättskällorna inte att utgöras av 

de traditionella, svenska, rättskällorna, utan av de ovan redovisade EU-rättsliga källorna.21  

 

Den juridiska doktrinens roll i hierarkin av rättskällorna är omdiskuterad och det råder ingen 

absolut konsensus i vilken tonvikt doktrinen ska tillmätas. Kleineman beskriver doktrinen som 

den sammanhållande länk som behövs för att förklara de klassiska rättskällorna.22 En av 

doktrinens funktioner är att sätta juridiken i dess kontextuella sammanhang, vilket skapar en 

djupare förståelse. I och med att en betydande del av det använda materialet utgörs av rätts-

praxis, främst från EU-domstolen, får doktrinen en betydande roll i detta arbete. Doktrinen ger 

en ”överblickbar framställning av normsystemet” och samtidigt har doktrinen ”en unik möjlig-

het att finna brister i systemet” på ett sätt som de övriga källorna inte har.23 Den är även väg-

ledande i hur rättspraxis bör tolkas och hur avgöranden påverkar rättsläget. Dessutom ger 

doktrinen en vägledning i hur praxisen förhåller sig till andra, angränsande rättsområden.24  

                                                           
18 Korling och Zamboni, sid. 21. 
19 Jfr Korling och Zamboni, sid. 23. 
20 Korling och Zamboni, sid. 21. 
21 Jfr Korling och Zamboni, sid. 21. 
22 Korling och Zamboni, sid. 33. 
23 Korling och Zamboni, sid. 33-36. 
24 Korling och Zamboni, sid. 33-36. 
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 1.4.3. Särskilt om visst material 

De främsta källorna för detta arbete handlar om konstitutionell EU-rätt och upphovsrätt. Visst 

annat material är dock påkallat för att ge en vidare, kontextuell förståelse av problem-

formuleringen. Viktig vägledning i tillämpningen och tolkningen av såväl TRIPs-avtalet som 

Bernkonventionen finns exempelvis i allmänna internationella regler och folkrätten. Vid 

tolkningen av EU-domstolens kompetens att tillämpa konventioner som egentligen inte tillhör 

de EU-rättsliga rättskällorna är det intressant att se till tolkningen och tillämpningen av 

Europakonventionen i EU-domstolen. Detta eftersom EU inte har tillträtt Europakonventionen 

och inte är formellt bunden gentemot Europarådet av konventionens bestämmelser. Det finns 

även ett intresse att göra jämförelser mellan Rättighetsstadgan och Europakonventionen, samt 

Europadomstolens tillämpning av den, för en vidare förståelse av rättigheterna som skyddas av 

de två rättsakterna.  

 

Vad gäller upphovsrätten finns ett intresse att se till rättsutvecklingen för de övriga immateriella 

rättigheterna. Detta gäller inte minst vid avsaknad av upphovsrättsliga lösningar. Skydden av 

de immateriella rättigheterna är likartade – såväl på internationell nivå, EU-nivå som nationell 

nivå. Dessutom omfattar TRIPs-avtalet samtliga immateriella rättigheter. Kompetensfrågan i 

förhållande till TRIPs-avtalet är inte särskilt kopplad till den immaterialrätt i fråga, utan gäller 

avtalet som sådant. Därför är ett domstolsavgörande angående patent, mönster eller varumärken 

i viss mån av samma relevans som om det hade rört upphovsrätt. På liknande sätt ligger 

konkurrensrättsliga avgöranden till grund för arbetet eftersom immateriella rättigheter kan 

verka handels- och konkurrensbegränsande. I och med detta handlar konkurrensrättsliga mål 

vid EU-domstolen inte sällan även om immateriella rättigheter och är därför vägledande i 

arbetet. Detta innebär dock inte att samtliga immaterialrättsliga eller konkurrensrättsliga domar 

i dess helhet är av relevans. Urvalet har vid dessa omständigheter gjorts efter huruvida in-

formationen i materialet kan ses som allmängiltigt rörande EU-domstolens kompetens eller 

TRIPs-avtalets tillämpning. 
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1.5. Disposition  

I det inledande kapitel 2 beskrivs de principer, bestämmelser och traktat som har betydelse för 

arbetets vidare redogörelse att presenteras. Kapitlet har för avsikt att ge den rättsliga grund som 

krävs för den vidare analysen och mer djupgående forskningen i problemformuleringen.  

 

I kapitel 3 följer en redogörelse av de tilldelade kompetenserna som kan medföra EU-

domstolens kompetens att tolka Bernkonventionen. Inledningsvis kommer kompetensen över 

TRIPs-avtalet att redogöras för, samt den inverkan detta har på den unionsrättsliga kompetens-

fördelningen. Dessutom kommer Rättighetsstadgan och harmoniseringen av immaterialrätten 

inom unionen att redogöras för.  

 

Kapitel 4 kommer sedan att utreda den folkrättsliga grunden för traktattolkning för att utröna 

om EU-domstolens tolkning av Bernkonventionen har en internationell eller folkrättslig grund.  

 

Efter undersökningen av vilken kompetens EU-domstolen har att tolka Bernkonventionen 

kommer följande två kapitel att utreda vilka konsekvenser EU-domstolens agerande har för 

medlemsstaterna.  

 

I kapitel 5 kommer den av EU-domstolen etablerade ”doktrinen om ny allmänhet” att 

presenteras och relateras till den effekt doktrinen medfört inom unionen.  

 

Sedan kommer kapitel 6 att beskriva den problematik som finns kring en eventuell delad 

kompetens mellan EU och dess medlemsstater.  

 

Synpunkter och en sammanfattande diskussion kommer att presenteras i kapitel 7. Samtliga 

kapitel (2-6) ligger till grund för den avslutande diskussionen.  

 

Arbetet avslutas med att uppsatsens frågeställningar besvaras i kapitel 8. 
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2. Rättsliga utgångspunkter 
Innan arbetet går in i en djupgående analys av de ställda frågeställningarna kommer i detta 

kapitel en redogörelse av de rättsregler och allmänna principer som ämnet berörs av. Avsikten 

med kapitlet är att ge en grundläggande förståelse för de nationella, unionsrättsliga och inter-

nationella bestämmelser som påverkar utredningen. Tyngdpunkten kommer att läggas på 

kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna på immaterialrättens område. I detta 

avseende kommer såväl intern som extern kompetens att beröras. Eftersom unionens kompetens 

framgår av fördragen kommer dessa redogöras för. Dessutom har Rättighetsstadgan en särskild 

betydelse för arbetet, eftersom all unionsrätt ska tolkas i enlighet med dess bestämmelser. 

Rättighetsstadgan har samma rättsliga värde som fördragen i primärrätten (se artikel 6 FEU). 

Utöver den primärrätt som presenterats kommer en diskussion föras kring de sekundärrättsliga 

rättsakterna på området och dess rättsliga grund i artikel 118 FEUF. På detta sätt redovisas de 

unionsrättsliga målsättningarna och på vilket sätt de ska uppfyllas inom unionen. 

Avslutningsvis kommer Bernkonventionen och TRIPs-avtalet att presenteras.  

 

2.1. Grunden för EU och dess förmåga att agera 

Europeiska unionen vilar på internationella traktater genom vilka medlemsstaterna kommit 

överens om att bilda unionen. Genom fördragen överlåter medlemsstaterna kompetens till 

unionens överstatliga organisationer för att uppnå de gemensamt eftersträvade målen (artikel 1 

FEU). Arbetet inom EU utgör därmed ett medgivet ingrepp i medlemsstaternas suveränitet. 

Dessa maktbefogenheter måste noga avgränsas för att tydliggöra var EU har kompetens att 

agera och vilken makt som kvarstår hos staterna. EU har endast kompetens att agera på ett 

område om medlemsstaterna överlåtit kompetens på detta område. Kompetensen begränsas 

sedan av subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Nedan kommer redogöras för 

de principer som utgör grunden för unionens kompetens att agera. 

 

2.1.1. Principen om tilldelade befogenheter 

Unionsrätten och EU:s existens är beroende av att medlemsstaterna överför kompetens till 

unionen. Utan kompetensöverföringen har EU ingen behörighet att agera. EU:s institutioner har 

inte möjlighet att tillerkänna sig själva kompetens utan allt agerande måste ha en rättslig grund 

i grundfördragen. Detta är det huvudsakliga innehållet i principen om tilldelade befogenheter 

(artikel 5.1 FEU).25  

                                                           
25 Ang. detta stycke se, Bernitz och Kjellgren, sid. 37-38. Se även Gröning och Zetterquist, sid 84. 
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Principen om tilldelade befogenheter ska genomsyra hela unionens arbete och gäller för 

samtliga EU:s institutioner och organ (artikel 13.2 FEU). Syftet med den överförda 

kompetensen är att EU ska kunna verka för att uppnå de av medlemsstaterna gemensamt upp-

ställda målen. Vidare gäller att i den mån EU inte utövar sin befogenhet har medlemsstaterna 

rätt att göra det (artikel 2.2 FEUF). Så snart EU nyttjar sin befogenhet träder dock principen 

om spärrverkan i kraft, och medlemsstaterna har inte längre möjlighet att vidta åtgärder på 

området. Principen om spärrverkan kommer att redogöras för nedan i avsnitt 2.2. EU:s utövande 

av de tilldelade befogenheterna begränsas av subsidiaritetsprincipen och proportionalitets-

principen.26 Dessa principer kommer att behandlas nedan i avsnitt 2.1.3. 

 

2.1.2. Kompetensfördelning inom unionen 

Sedan Lissabonfördragets ikraftträdande har kompetensfördelningen mellan EU och medlems-

staterna förtydligats.27 Fördraget fastslår tre olika typer av kompetenser unionen kan inneha; 

exklusiv kompetens (artikel 3 FEUF), delad kompetens (artikel 4 FEUF) samt områden där 

medlemsstaternas politik ska samordnas (artikel 5 och 6 FEUF). Bestämmelserna består av icke 

uttömmande uppräkningar för områdena de berör. Medlemsstaterna behöver därmed inte i alla 

lägen överföra all kompetens på ett område till EU. De områden som inte täcks in i fördragen 

faller utanför unionens kompetens, och tillfaller medlemsstaterna.28 

 

Av intresse för detta arbete är främst den exklusiva kompetensen och därefter delad kompetens. 

Frågorna som finns och har funnits rörande kompetensfördelningen gällande TRIPs-avtalet har 

rört huruvida delad kompetens ska råda eller om EU sak ha exklusiv kompetens över avtalet. 

De samordnade områdena kommer hädanefter inte att beröras.  

 

2.1.2.1. Exklusiv kompetens  

På de områden där EU har exklusiv kompetens har enbart unionen rätt att lagstifta och anta 

rättsakter med bindande verkan för medlemsstaterna (se artikel 3 FEUF). Medlemsstaterna har 

alltså ingen kompetens att besluta på området, annat än efter bemyndigande från EU eller för 

att genomföra EU-bestämmelser (se artikel 2.1 FEUF).  

 

                                                           
26 Se, Bernitz och Kjellgren, sid. 41.  
27 Gröning och Zetterquist, sid. 108. 
28 Gröning och Zetterquist, sid. 108. 
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Enligt artikel 3.1 e) FEUF ingår den gemensamma handelspolitiken i EU:s exklusiva 

kompetens.29 Av artikel 3.2 FEUF framgår att EU även har kompetens att ingå internationella 

avtal på de områden som faller in i artikelns tillämpningsområde, så kallad traktatkompetens.  

 

2.1.2.2. Delad kompetens  

Delad kompetens innebär, som namnet antyder, att både EU och medlemsstaterna har 

kompetens att lagstifta på området (se artikel 2.2 FEUF). Medlemsstaternas kompetens är dock 

avhängig att EU inte brukar sin. Den ovan nämnda principen om spärrverkan medför nämligen 

att så snart EU eller någon av dess institutioner antagit gemensamma regler på området förlorar 

medlemsstaterna sin kompetens på området. Istället inträder en förpliktelse att de nationella 

reglerna tolkas i ljuset av, och stämmer överens med EU-rätten. Principen om spärrverkan om-

vandlar därmed delad kompetens till exklusiv kompetens för EU. Principen kan hänföras till 

principen om EU-rättens företräde och den överordnade ställning EU-rätten har över nationell 

rätt.30  

 

2.1.3. Begränsningar i de tilldelade kompetenserna 

Som nämnts ovan får EU agera på de områden på vilka unionen tilldelats kompetens av 

medlemsstaterna. Detta begränsas i sin tur av subsidiaritetsprincipen och proportionalitets-

principen.31 Dessa principer, samt principen om tilldelade befogenheter framgår av artikel 5 

FEU. Sammanfattningsvis kan principerna beskrivas som att principen om tilldelade 

befogenheter styr när EU får handla, subsidiaritetsprincipen styr när EU bör handla, och 

proportionalitetsprincipen styr hur EU ska handla.32  

 

2.1.3.1. Subsidiaritetsprincipen 

Subsidiaritetsprincipen reglerar om och i vilken utsträckning de tilldelade befogenheterna ska 

nyttjas.33 Principens grundtanke är att åtgärder inte ska vidtas på högre beslutsnivå än vad som 

behövs för att uppnå det önskade resultatet.34 Det innebär att EU endast ska vidta åtgärder i den 

                                                           
29 Ang. detta stycke, se Gröning och Zetterquist, sid. 109. 
30 Ang. detta stycke Gröning och Zetterquist, sid. 108. 
31 Hettne och Otken Eriksson, sid. 80. 
32 Hettne och Otken Eriksson, sid. 81. Se även Fritz m.fl., sid. 92 och Melin och Nergelius, sid. 55. 
33 Hettne och Otken Eriksson, sid. 81, se närmare, Hettne. 
34 Bernitz och Kjellgren, sid. 41. 
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mån målen med åtgärden i fråga inte kan uppnås på ett tillfredsställande sätt av medlems-

staterna, utan kräver en unionsrättslig reglering.35 Det bör dock påpekas att subsidiaritets-

principen inte är tillämplig på de områden där EU enligt artikel 3 FEUF har exklusiv kompetens. 

Har EU exklusiv kompetens ska all reglering ske på EU-nivå.36 

 

Rekvisiten för när EU har kompetens att vidta åtgärder, på andra områden än där unionen har 

exklusiv kompetens, anges i artikel 5.3 FEU. För att en åtgärd ska vara tillåten krävs att målen 

för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare 

sig på central, regional eller lokal nivå. Det krävs även att målen för den planerade åtgärden på 

grund av dess omfattning eller verkningar av den anledningen bättre kan uppnås på unionsnivå. 

Subsidiaritetsprincipen har därmed störst betydelse i lagstiftningsprocesser och det ankommer 

på EU-domstolen att i efterhand pröva om en rättsakt eller bestämmelse är ogiltig på grund av 

att principen inte iakttagits. Det bör dock nämnas att EU-domstolen varit obenägen att under-

känna rättsakter på denna grund.37 En subsidiaritetsprövning handlar i stor utsträckning om 

politik och EU-domstolen har därför undvikit att sätta sig i de övriga institutionernas ställe.38 

 

2.1.3.2. Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen finns till för att säkerställa att de tilldelade befogenheterna inte ger 

upphov till mer långtgående åtgärder än vad som behövs för att uppnå EU:s målsättningar 

(artikel 5.4 FEU).39 Det innebär att den lagstiftning som unionens institutioner använder sig av 

för att uppnå ett visst syfte inte får vara mer betungande eller långtgående än vad som krävs för 

att nå målet med åtgärden.40 Därmed eftersträvas en viss balans mellan mål och medel, och 

liksom med subsidiaritetsprincipen finns en stävan att unionsrätten inte ska vara mer 

betungande än vad som krävs. Vid bedömningen av om en åtgärd är proportionerlig eller inte 

bedöms åtgärdens ändamålsenlighet, nödvändighet och sedan tidigare nämnda balansprövning. 

Resultatet blir därmed en helhetsbedömning av åtgärden i fråga.41   

 

                                                           
35 Bernitz och Kjellgren, sid. 41-42. 
36 Bernitz och Kjellgren, sid. 42. 
37 Ang. detta, se Bernitz och Kjellgren, sid. 42-43. 
38 Hettne och Otken Eriksson, sid. 81 och Bernitz och Kjellgren, sid. 43. 
39 Hettne och Otken Eriksson, sid. 81, se även Bergström och Hettne, sid. 52. 
40 Bernitz och Kjellgren, sid. 43. 
41 Bernitz och Kjellgren, sid. 43. 
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2.1.4. Lojalitetsprincipen 

En grundläggande konstitutionell princip inom EU-rätten är lojalitetsprincipen. Principen fram-

kommer av artikel 4.3 FEU och ålägger medlemsstaterna att samarbeta lojalt med varandra och 

med unionen. Lojalitetsprincipen är fundamental för unionens arbete eftersom den medför en 

skyldighet för medlemsstaterna att implementera och verkställa EU-rätten.42 För EU innebär 

lojalitetsprincipen att unionen åtar sig att inte vidta åtgärder i strid med de av medlemsstaterna 

tilldelade befogenheterna.43 

 

Samarbetet inom unionen är avhängigt att medlemsstaterna agerar lojalt, genom att respektera 

sina skyldigheter och säkerställa att de unionsrättsliga reglerna får fullt genomslag.44 Detta 

innebär att medlemsstaterna har förpliktelser att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa 

sina unionsrättsliga skyldigheter, men även en plikt att avstå från sådant som kan äventyra 

unionens målsättningar (se artikel 4.3 FEU).45 Det är även som ett utflöde ur lojalitetsprincipen 

som medlemsstaterna har en förpliktelse att anpassa den nationella lagstiftningen och 

tolkningen av den så att den i alla lägen överensstämmer med unionsrätten.46 Principen ställer 

därmed särskilda krav på de nationella domstolarna att tolka och tillämpa nationell rätt i ljuset 

av unionsrätten. Domstolarna åläggs till och med att åsidosätta sådan nationell rätt som strider 

mot bindande EU-rätt.47 

 

Lojalitetsprincipen har haft stor betydelse för EU-rättens utveckling och genomsyrar flera andra 

av unionsrättens principer, till exempel principerna om direkt effekt, EU-rättens företräde och 

principen om spärrverkan.48 

 

2.1.5. EU och egendomsskyddet 

EU saknar kompetens rörande medlemsstaternas egendomsordning (se artikel 345 FEUF). 

Inom detta faller bland annat äganderätten till immateriella rättigheter. EU-rätten fastslår 

därmed inte vad som utgör en immateriell rättighet. Det finns dock unionsregleringar angående 

hur skyddet för de immateriella rättigheterna ska se ut. Skyddet av immateriella rättigheter är 

                                                           
42 Gröning och Zetterquist, sid. 128. 
43 Bernitz och Kjellgren, sid 46. 
44 Bernitz och Kjellgren, sid 46. Se även Hettne och Otken Eriksson, sid. 83. 
45 Se Bernitz och Kjellgren, sid 46. 
46 Bernitz och Kjellgren, sid 46. Se t.ex. C-188/89, Foster; och C-224/01, Köbler. 
47 Gröning och Zetterquist, sid. 129. 
48 Gröning och Zetterquist, sid. 128. Se även Hettne och Otken Eriksson, sid. 82. För EU-rättens 

genomslagskraft och företräde, se även C-213/89, Factortame. 
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nationellt knutna och kan därför ha en handels- och konkurrensbegränsande verkan. För att 

säkerställa att konkurrensen på den inre marknaden inte snedvrids har EU tilldelats viss 

kompetens för att harmonisera reglerna (artikel 118 FEUF).49 På grund av den åtskillnad som 

görs mellan immaterialrätt som egendom och immaterialrätt som handelsverktyg finns ett 

behov av att kunna göra en gränsdragning mellan det ideella skyddet av immateriella rättigheter, 

vilka omfattas av artikel 345 FEUF, och det ekonomiska skyddet, vilket kan falla inom den 

exklusiva kompetensen över den gemensamma handelspolitiken i artikel 207 FEUF och 

artikel 3.1 e) FEUF.  Harmoniseringen av de ideella rättigheterna i medlemsstaterna utgör inte 

en av unionens stadgade målsättningar. Frågan är dock om det är möjligt att göra en skarp 

gränsdragning mellan ideell och ekonomisk rätt till immateriella rättigheter. 

 

Egendomsskydd utgör en mänsklig rättighet som bland annat skyddas av Europakonventionen, 

vilken samtliga EU:s medlemsstater har tillträtt. Skyddet av egendom säkras av artikel 1 i 

Europakonventionens protokoll 1. Även om det i artikeln inte framgår att skyddet omfattar 

immateriell egendom framgår detta av fast praxis från Europadomstolen.50 Detta har, sedan 

Lissabonfördragets och Rättighetsstadgans tillkomst haft inverkan på EU-rätten. 

Europakonventionens skydd har sedan länge utgjort allmänna rättsprinciper i EU-rätten och 

utgör numer, tillsammans med EU-fördragen, Europarådets sociala stadgar samt praxis från 

EU-domstolen och Europadomstolen grunden för Rättighetsstadgan.51 De grundläggande rät-

tigheterna såsom de garanteras i Europakonventionen ingår i unionsrätten i form av allmänna 

principer (artikel 6.3 FEU). Rättighetsstadgans artikel 52.3 fastställer dessutom att i den mån 

Rättighetsstadgan omfattar rättigheter som motsvarar ett skydd som garanteras av 

Europakonventionen, ska dessa ges samma innebörd och räckvidd som i Europakonventionen. 

Egendomsskyddet för immateriell egendom regleras i artikel 17 i Rättighetsstadgan.  

 

Av artikel 6.1 FEU framgår att unionen ska erkänna Rättighetsstadgan samt att den ska 

tillerkännas samma status som fördragen, det vill säga primärrätten.52. EU-domstolen har med 

grund i detta uttalat att all unionsrätt ska tolkas i ljuset av Rättighetsstadgan.53  

                                                           
49 Ett nyligt exempel på en sådan harmoniserande rättsakt är Infosocdirektivet. 
50 Se till exempel Iatridis mot Grekland, para. 54; Beleyer mot Italien, para. 100; Broniowski mot Polen, para. 

129; Anheuser-Busch Inc. mot Portugal, para. 63. 
51 Ang. detta stycke, se Gröning och Zetterquist, sid. 140-141 och sid. 147.  
52 Se t.ex. C-555/07, Kücükdeveci, punkt 22  
53 Se t.ex. C-70/10, Scarlet Extended, punkt 41; C-314/12, UPC Telekabel, punkt 45. Se även Promusicae, 

punkt 68. Se även Åhman, sid 182. 
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2.2. EU-rättens effekter  

Nedan kommer effekten av unionens åtgärder med stöd av de tilldelade kompetenserna att redo-

göras för. Harmoniseringen av EU-rätten och de internationella avtal som EU ingår å unionens 

vägnar har betydelse för rättsutvecklingen i medlemsstaterna. Detta beror delvis på principen 

om EU-rättens företräde, samt principen om spärrverkan. Först kommer principerna att redo-

göras för, för att sedan behandla grunden för harmonisering av immaterialrätten och rättsverkan 

av internationella överenskommelser.  

 

2.2.1. Principen om EU-rättens företräde 

Principen om EU-rättens företräde är central inom unionsrätten. Principen etablerades i fallet 

Costa mot E.N.E.L.54 EU-domstolen (EG-domstolen) förklarar i målet att EU-rätten (EG-rätten) 

måste ges företräde i förhållande till nationell rätt för att kunna uppfylla sitt syfte. Grund för 

företrädet finns i det faktum att förordningar är bindande och direkt tillämpliga i samtliga 

medlemsstater. För att unionen ska kunna behålla sin kapskaraktär och för att inte förringa hela 

syftet med gemenskapen måste normkonflikter avgöras med förmån för unionsrätten.55 

Principen har sedan dess bilagts Lissabonfördraget i förklaring nummer 17 – förklaringen om 

företräde. Av förklaring nummer 17 framgår att varje konflikt mellan nationell rätt och 

bindande EU-rätt ska lösas till förmån för EU rätten. Detta gäller oavsett vilken normhierarkisk 

ställning den nationella rättsakten har. För principens upprätthållande krävs att de nationella 

domstolarna beaktar den och åsidosätter nationell rätt vid eventuella normkonflikter.56 

 

2.2.2. Principen om spärrverkan 

En förlängning av principen om EU-rättens företräde är den så kallade principen om spärr-

verkan. Denna innebär att medlemsstaternas lagstiftning inte får vara i strid med EU-rätten. Så 

snart EU:s institutioner brukat befogenheten att anta gemensamma regler på ett område inträder 

principen om spärrverkan och medlemsstaternas rätt att lagstifta på området upphör i den mån 

detta är i strid med de gemensamma regler som skapats. Principen om EU-rättens företräde 

innebär därmed även en förpliktelse för att medlemsstaternas lagstiftning ska vara i överrens-

stämmelse med unionsrätten. Medlemsstaterna får inte ha eller införa lagstiftning som strider 

mot EU-rätten.57 Principen om spärrverkan kan också sägas ge upphov till exklusiv kompetens 

                                                           
54 C-6/64, Costa mot E.N.E.L. 
55 C-6/64, Costa mot E.N.E.L. 
56 Ang. detta stycke, se Gröning och Zetterquist, sid 126-127. 
57 Ang. detta stycke, se Gröning och Zetterquist, sid 126.  
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för EU.58 På områden där EU och medlemsstaterna haft delad kompetens tillfaller kompetensen 

EU exklusivt så snart någon av dess institutioner tar denna kompetens i bruk.  

 

2.2.3. Harmonisering av immaterialrätten  

Det har inom EU skapats en omfattande immaterialrättslig unionsordning genom sekundär-

rätten.59 Syftet har varit att stärka rättsskyddet av immaterialrätten och säkerställa att kon-

kurrensen på den inre marknaden inte snedvrids. Nationellt skydd av immaterialrätter kan ha 

en handelsbegränsande verkan, vilket har en negativ inverkan på den inre marknaden genom 

att försvåra den fria rörligheten.60 EU har, med stöd av artikel 118.1 FEUF, skapat en lag-

stiftning som verkar för enhetlig lagstiftning inom unionen, för att minska de konkurrens-

rättsliga problemen.61 EU:s kompetens i artikel 118.1 FEUF är omfattande och tillåter 

exempelvis att EU skapar särskilda europeiska immaterialrättigheter. EU besitter även 

kompetens att skapa direktiv för att harmonisera immaterialrättsliga regler, i syfte att främja 

den inre marknaden (artikel 114.1 FEUF).62 

 

Det direktiv på området som är av störst relevans för detta arbete är Infosocdirektivet. Av 

direktivets första skäl framgår att en harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om 

upphovsrätt och närstående rättigheter bidrar till att uppnå målen med den inre marknaden. 

Infosocdirektivet har även till syfte att säkerställa en hög skyddsnivå för upphovsmän (skäl 4), 

och det anges särskilt att rättsinnehavarnas ideella rättigheter ska utövas i enlighet med WIPO 

Copyright Treaty och Bernkonventionen, samt att de ideella rättigheter som däri stadgas ska 

falla utom Infosocdirektivets omfång (skäl 19). Direktivet tillkom för att uppdatera upphovs-

rätten till att bättre reglera problematiken i den moderna internetmiljön och var en nödvändig 

förutsättning för att EU:s medlemsstater skulle kunna tillträda WIPO Copyright Treaty, som 

hör till Bernkonventionen, se vidare i avsnitt 2.4.2.  

 

2.2.4. Rättsverkan av internationella avtal som EU ingår 

Internationella avtal har en särställning bland sekundärrätten, på grund av de krav som ställs på 

unionen genom avtalen. Ett av unionens uttalade mål är att unionen i sina förbindelser med den 

övriga världen ska bidra till strikt efterlevnad och utveckling av internationell rätt (artikel 3.5 

                                                           
58 Hettne och Otken Eriksson, sid. 80. 
59 Se t.ex. Rosén, Medie- och upphovsrätt, sid. 24 f. 
60 Bernitz m.fl. sid.19. 
61 Bernitz m.fl. sid. 19. 
62 Bernitz m.fl., sid. 20. 
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FEU). Unionsrätten ska i möjligaste mån tillämpas inom den internationella rättens ramar.63 De 

internationella avtal som EU ingår ligger inom primärrätten och sekundärrätten.64 Primärrätten 

har företräde framför internationella avtal, vilket framkommer av artikel 218.11 FEUF som 

fastslår att ett internationellt avtal i strid med primärrätten inte får träda i kraft.65 Vad gäller 

förhållandet till sekundärrätten har dock EU-domstolen uttalat att internationella överens-

kommelser har företräde och att sekundärrätten så långt det är möjligt ska tolkas i överrens-

stämmelse med internationella överenskommelser.66 

 

Förfarandet för ingående av avtal med tredjeländer eller internationella institutioner framgår av 

artikel 218 FEUF. Sådana avtal är sedan bindande för både unionen och för medlemsstaterna 

(se artikel 216.2 FEUF). I och med avtalens ikraftträdande utgör de en integrerad del av unions-

rätten. Avtalen behöver således inte implementeras eller införlivas för att gälla.67 Primärt 

innebär bundenheten till internationella avtal att EU:s institutioner, domstolar och myndigheter, 

samt medlemsstaterna och deras domstolar och myndigheter binds till avtalet. För att avtalen 

ska få direkt effekt och därmed medföra rättigheter och skyldigheter som enskilda kan göra 

gällande inför nationella domstolar och myndigheter uppställs av EU-domstolen vissa krav.68  

 

Rättsverkan av internationella avtal avgörs av EU-domstolen. För direkt effekt krävs att avtalet 

i fråga är av sådan fasthet och karaktär att dess bestämmelser kan bära rättigheter och 

skyldigheter för enskilda.69 WTO-avtalen, till vilka TRIPs-avtalet hör, har inte bedömts upp-

fylla dessa kriterier.70 EU-domstolen har inte ansett att WTO-avtalens beskaffenhet och 

systematik uppfyller de ställda kraven på precision och ovillkorlighet för att kunna tillerkänna 

dem direkt effekt.71 Enskilda kan därmed inte göra TRIPs-avtalet gällande inför domstol. EU-

domstolen har dock funnit sig själv behörig att meddela förhandsavgöranden i frågan om hur 

                                                           
63 Bernitz och Kjellgren, sid. 255. 
64 Bernitz och Kjellgren, sid. 255. Se även Rosas och Armati, sid. 59 f. 
65 Se t.ex. yttrande 2/13. 
66 Se bl.a. C-308/06, Intertanko m.fl. punkt. 42. Se även Bernitz och Kjellgren, sid. 255. 
67 Bernitz och Kjellgren, sid. 253 och Lenaerts m.fl., sid. 861 f. Jfr C-181/73, Haegman, punkt 5; C–6/14, 

Wucher Helicopter, punkt 33; och. Yttrande 1/91, punkt 37. 
68 Bernitz och Kjellgren, sid. 253-254. 
69 Bernitz och Kjellgren, sid. 254. 
70 Bernitz och Kjellgren, sid. 254. Se C-149/96, Portugal mot Rådet, punkt 47; och C-300/98 och 392/98, Dior, 

punkt 42-43. 
71 C-149/96, Portugal mot rådet, punkt 42-48, samt bl.a. FIAMM m.fl., punkt 108-111. Se även Lenaerts m.fl., sid. 

868 ff. och Eeckhout, sid. 331 ff. Se även M. Cremona, P.J. Kuijper & M. Bronckers, WTO Law in the European 

Court of Justice, CLM-Rev 2005 s 1313 ff. Se även Bernitz och Kjellgren, sid. 254. 
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TRIPs-avtalet bör tolkas inom EU, med hänvisning till betydelsen av en enhetlig tolkning inom 

unionen och bland medlemsstaterna.72  

 

EU-domstolen tolkar internationella avtal på ett annat sätt än när den tolkar unionens fördrags-

bestämmelser. Internationella avtal är sällan lika målstyrda med långtgående syften som EU-

rätten är. Av den anledningen behöver EU-domstolen inte tillämpa en lika ändamålsstyrd 

tolkning av internationella avtal. Istället vägleds EU-domstolen främst av avtalens ordalydelser 

och de internationella bestämmelserna.73 EU-domstolen åberopar ofta tolkningsprinciperna i 

Wienkonventionen vid tolkningen av internationella överenskommelser.74  

 

TRIPs-avtalet, och andra internationella avtal som saknar direkt effekt, har istället en indirekt 

effekt på unionsrätten. Som nämnts ovan binds EU:s institutioner, domstolar och myndigheter 

samt medlemsstaterna och deras domstolar och myndigheter, till internationella avtal. Detta 

gäller oavsett avtalets effekt.75 Har ett avtal direkt effekt behöver det inte införlivas i rätts-

ordningen för att gälla. För avtal med indirekt effekt gäller istället att EU och medlemsstaterna 

åläggs att tolka existerande lagstiftning i ljuset av det internationella avtalet.76 Det är med en 

motsvarighet till den direktivkonforma tolkningen medlemsstaterna gör av sekundärrätten.77 

Denna tolkningsförpliktelse har sin grund i lojalitetsprincipen (artikel 4.3 FEU) och har ut-

vecklats genom EU-domstolens praxis.78 Principen kallas ibland Von Colson-principen och är 

döpt efter det avgörande där den etablerades.79  

 

2.3. Den gemensamma handelspolitiken 

EU har exklusiv kompetens vad gäller den gemensamma handelspolitiken (artikel 3.1 e) FEUF). 

Det saknas en uttömmande definition av omfånget av den gemensamma handelspolitiken, men 

i artikel 207.1 FEUF föreskrivs att den gemensamma handelspolitiken ska grunda sig på en-

hetliga principer, särskilt när det gäller bland annat immateriella rättigheters handelsrelaterade 

aspekter. Vidare ska den gemensamma handelspolitiken föras inom ramen för principerna och 

                                                           
72 Bernitz och Kjellgren, sid. 254. Se C-300/98 och C-392/98, Dior, Se även Hällström, TRIPs, sid. 247 ff. 
73 Bernitz och Kjellgren, sid. 255. 
74 Bernitz och Kjellgren, sid. 255. 
75 Bernitz och Kjellgren, sid. 123. 
76 Jfr Bernitz och Kjellgren, sid. 123. 
77 Jfr Bernitz och Kjellgren, sid. 123-126. 
78 Se Pfeiffer m.fl. Se även Drake, sid.329 ff., C-106/89, Marleasing, punkt 8; samt Bernitz och Kjellgren, sid. 

123-124. 
79C-14/83, Von Colson, punkt 28. 
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målen för unionens yttre gränser. Av artikel 3.2 FEUF framgår att EU har en extern kompetens 

som motsvarar den interna kompetensen. Det ankommer därför på EU att ingå internationella 

avtal angående den gemensamma handelspolitiken. Den generella definitionen tycks vara att 

rättsområden med särskild anknytning till internationell handel utgör del av den gemensamma 

handelspolitiken.80  

 

Unionens medlemskap i WTO, samt dess avtal till vilka TRIPs-avtalet är bilagt, har till exempel 

sin grund i den gemensamma handelspolitiken. Nedan kommer EU:s traktatkompetens att redo-

göras för, liksom de principer som påverkar unionens externa kompetens, EU-domstolens roll 

samt effekten av internationella avtal som medlemsstaterna slöt innan medlemskapet i EU. 

TRIPs-avtalet och Bernkonventionen kommer att presenteras nedan i avsnitt 2.4.2 och i kapitel 

3 kommer EU:s kompetens över TRIPs-avtalet som en del av den gemensamma handels-

politiken samt effekterna av detta att undersökas.  

 

2.3.1. Unionens traktatkompetens 

EU har en omfattande befogenhet att ingå internationella överenskommelser, så kallad traktat-

kompetens.81  Vidare gäller att EU har exklusiv kompetens vad gäller den gemensamma 

handelspolitiken (artikel 3.1 e) FEUF). Genom Lissabonfördraget omfattar den gemensamma 

handelspolitiken fullt ut handelsavtal om bland annat immateriella rättigheter.82 Det innebär att 

enbart EU får ingå internationella överenskommelser på detta område.83 Överenskommelser 

som medlemsstaterna ingått före EU-medlemskapet har dock i viss mån företräde framför 

unionsrätten, i enlighet med artikel 351 FEUF,84 vilket kommer att vidare belysas i avsnitt 2.3.4. 

 

Innan Lissabonfördraget ansågs EU inte ha en tillräckligt omfattande traktatkompetens, 

eftersom kompetensen inte avsåg alla de områden där EU var verksam. Det är i hög grad EU-

domstolens förtjänst att denna kompetens breddats, och nu kodifierats i artikel 3.2 FEUF. 

Meningen med den breddade kompetensen förtydligas genom den så kallade parallelldoktrinen 

och principen om underförstådd befogenhet, se avsnitt 2.3.2 nedan.  

 

                                                           
80 Se till exempel yttrande 2/00, punkt 40; C-347/03, Friuli-Venezia Giulia, punkt 75; och C-411/06, 

Kommissionen mot parlamentet och rådet, punkt 71 och C-414/11, DEMO, punkt 51. 
81 Dashwood och Maresceau, sid. 13. 
82 Bernitz och Kjellgren, sid. 241-242. 
83 Bernitz och Kjellgren, sid. 242. 
84 Bernitz och Kjellgren, sid. 242. 
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För det fall EU saknar tillräcklig kompetens att ingå ett visst avtal finns möjlighet till att ingå 

ett så kallat blandat avtal. Detta innebär att EU och medlemsstaterna gemensamt sluter inter-

nationella avtal och används när varken EU eller medlemsstaterna har exklusiv kompetens på 

området (artikel 4 FEUF).85 För blandade avtal krävs i princip dubbelratifikation, det vill säga 

att både EU och varje medlemsstat för sig godkänner avtalet i fråga. EU och medlemsstaterna 

delar på behörigheten till dess att någon av EU:s institutioner tar denna befogenhet i anspråk 

och skapar gemensamma regler på området. I enlighet med principen om spärrverkan medför 

ett sådant handlande att EU exklusivt tar över kompetensen på området. Behovet av blandade 

avtal har minskat sedan EU:s kompetensområden förtydligats genom Lissabonfördraget.86 De 

är dock inte helt utan intresse för detta arbete, eftersom TRIPs-avtalet tillträddes på detta vis, 

innan Lissabonfördragets tillkomst.  

 

2.3.2. Parallelldoktrinen 

Vissa av de unionsrättsliga principerna syftar till att möjliggöra en mer dynamisk utveckling av 

EU:s kompetens. En av dessa är parallelldoktrinen, och den till doktrinen hörande principen 

om underförstådda befogenheter.87 EU-domstolen har använt sig av parallelldoktrinen på så vis 

att där EU iakttagit sin interna kompetens övertar den även den externa kompetensen från 

medlemsstaterna.88  

 

Redan under tidigt 1970-tal fastslog EU-domstolen att parallelldoktrinen styr EU:s externa 

kompetens. Detta kom till uttryck ibland annat ERTA-målet89 och flodbåtsfallet90. I båda fallen 

uttalar EU-domstolen att unionen måste anses ha extern kompetens att vidta åtgärder på de 

områden den redan tilldelats intern kompetens.91 I flodbåtsfallet uttalar EU-domstolen till och 

med att det inte krävs föregående lagstiftning för att unionen ska anses ha kompetens att ingå 

ett internationellt avtal, om EU redan tilldelats kompetens för sakfrågan i fördragen.92  

 

Parallelldoktrinen har utstått viss kritik genom åren, eftersom den innebär att EU:s kompetens 

inte enbart är avhängig medlemsstaternas förklaringar i fördragen, utan även EU-domstolens 

                                                           
85 Bernitz och Kjellgren, sid. 244. 
86 Jfr Bernitz och Kjellgren, sid. 244. 
87 Gröning och Zetterquist, sid. 114. 
88 Ang. detta stycke, se Bernitz och Kjellgren, sid 243-244.  
89 C-22/70, ERTA, punkt 16-19. 
90 Jfr t.ex. yttrande 1/76. 
91 Gröning och Zetterquist, sid 116. 
92 Yttrande 1/76, punkt 1. Se även Gröning och Zetterquist, sid 116. 
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tolkningar av dem. Frågan är känslig eftersom förmågan att ingå internationella avtal har en 

nära koppling till suveränitetsbegreppet och utgör ett folkrättsligt kriterium för vad som utgör 

en stat.93   Parallelldoktrinen är trots detta kodifierad i artikel 216 FEUF.  

 

I korthet innebär principen om underförstådda befogenheter att EU:s institutioner ibland kan 

ha befogenheter som inte direkt framgår av fördragen, men som trots detta finns, underförstått.94 

Genom den tilldelade kompetensen förutsätts att den institution som tilldelats en uppgift ska 

inneha de befogenheter som krävs för att genomföra uppgiften.95  Till skillnad från de flesta av 

de tidigare redovisade principerna i detta arbete är principen om underförstådda befogenheter 

inte skapad av EU-domstolen utan den utgör en allmänt erkänd folkrättslig princip.96 

 

Ett område där den främsta rättsutvecklingen skett genom principen om underförstådd 

befogenhet är EU:s externa kompetens. Innan Lissabonfördragets tillkomst var denna 

befogenhet endast bitvis fastslagen i fördragen. Istället utlästes den främst ut EU-domstolens 

praxis.97 Numer utgör regleringen av den externa kompetensen i artikel 3.2 FEUF en kodifiering 

av parallelldoktrinen och principen om underförstådda befogenheter.98 

 

2.3.3. EU-domstolens kompetens på området 

När avtal ska slutas mellan EU och tredjeland eller en internationell organisation behöver det 

utredas var kompetensen att ingå ett sådant avtal ligger. Har EU inte tilldelats kompetens på 

området är det medlemsstaterna själva som ska ingå avtalet. Det är dock sällan helt klart hur 

kompetensfördelningen ser ut. Som behandlats inledningsvis framgår unionens kompetens av 

fördragen. Däremot är det vanligt att kompetensfrågan inte kan utläsas direkt, eftersom det finns 

luckor i unionsrätten, och kompetensfrågan framgår då endast vid en tolkning av fördragen.99 I 

och med detta har EU-domstolen en avgörande roll. Enligt artikel 218.11 FEUF får en medlems-

stat, Europaparlamentet, rådet eller kommissionen begära att EU-domstolen yttrar sig över om 

ett planerat internationellt avtal är förenligt med fördragen. I detta inbegrips att EU-domstolen 

yttrar sig över huruvida EU har kompetens att ingå ett sådant avtal å unionens vägnar, eller om 

                                                           
93 Gröning och Zetterquist, sid 116-117. 
94 Hettne och Otken Eriksson, sid. 79. 
95 Hettne och Otken Eriksson, sid. 79. 
96 Jfr Gröning och Zetterquist, sid 114-115. 
97 Linda Gröning och Ola Zetterquist, EU – Konstitution, Institution, Jurisdiktion, första upplagan, 2010, Liber 

AB, Egypten, sid 115. 
98 Hettne och Otken Eriksson, sid. 79-80. 
99 Hettne och Otken Eriksson, sid. 41 ff. 
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denna kompetens tillfaller medlemsstaterna. Denna möjlighet tog kommissionen till exempel i 

akt vid tillträdet av TRIPs-avtalet.100 Trots kommissionens argumenterande för unionens 

exklusiva kompetens på området fann EU-domstolen att EU inte kunde ha exklusiv kompetens 

över TRIPs-avtalet i dess helhet,101 mer om detta i kapitel 3. 

 

2.3.4. Internationella åtaganden innan medlemskap i unionen  

Av artikel 351 FEUF följer att de förpliktelser medlemsstaterna åtagit sig innan de anslöt sig 

till EU har företräde framför unionsrätten. Många av EU:s medlemsstater tillträdde 

Bernkonventionen vid dess tillkomst i slutet av 1800-talet eller under mellankrigstiden.102 Vid 

en texttrogen tolkning av artikel 351 FEUF ska därmed Bernkonventionen ha företräde framför 

EU-rätten i merparten av medlemsstaterna. Det föreligger dock en skyldighet för medlemsstaten 

att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja sådant som grundar sig i ett äldre åtagande men 

är oförenligt med EU-fördragen.   

 

EU-domstolen har genom sina förhandsavgöranden format omfånget av artikel 351 FEUF. 

Syftet med undantaget från EU-rätten är att, i överrensstämmelse med folkrättsliga grundsatser, 

säkerställa att tillämpningen av unionsrätten inte ska påverka medlemsstaternas åtaganden 

gentemot tredjeland.103 På grund av detta tillåts medlemsstaterna ibland att agera i enlighet med 

sådana åtaganden som omfattas av bestämmelsen i artikel 351 FEUF, trots att detta agerande i 

ett annat sammanhang skulle utgöra ett brott mot unionsrätten.104  

 

I artikel 351.2 FEUF har dock införts ett undantag av stor betydelse för artikelns tillämpning, 

enligt vilken alla lämpliga åtgärder ska vidtas för att i möjligaste mån ändå följa unionsrätten. 

EU-domstolen har med grund i denna uttalat att medlemsstaterna, trots vad som framgår av 

artikel 351.1 FEUF, måste avstå från sådana åtgärder som strider mot unionsrätten, om 

medlemsstaten inte är skyldig att vidta åtgärden på grund av tidigare internationella överens-

kommelser.105 EU-domstolen har även uttalat att det är upp till medlemsstaterna själva att av-

göra vilka åtgärder som är lämpliga att vidta enligt artikel 351.2 FEUF. Medlemsstaterna är 

dock ytterst skyldiga att självmant undanröja sådana regler som är oförenliga med EU-rätten. 

                                                           
100 Se yttrande 1/94. 
101 Se yttrande 1/94, punkt 54 f. 
102 Se, (web) WIPO-administered treaties, contracting parties – Berne Convention. 
103 C-277/10, Luksan, punkt 61. Se även, C-324/93, Evans Medical, punkt 27; och C-124/95, Centro-Com, 

punkt 56. 
104 C-277/10, Luksan, punkt 
105 C-277/10, Luksan, punkt 62. 
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Skulle det vara omöjligt att anpassa de internationella åtagandena till unionsrätten är det inte 

uteslutet att medlemsstaten är skyldig att säga upp avtalet, om det kan göras utan att åsidosätta 

tredjelands rättigheter.106  

 

Av EU-domstolens tolkning av artikel 351 FEUF följer därmed att enbart sådant agerande som 

är absolut nödvändigt enligt ett äldre internationellt åtagande, vilket faller inom artikelns om-

fång, får vidtas om det strider mot unionsrätten. Tillåtligheten till trots kvarstår en långtgående 

plikt för medlemsstaterna att agera lojalt mot EU.  

 

2.4. Immaterialrättsliga traktat 

I detta avsnitt kommer de immaterialrättsliga traktat som ligger till grund för arbetet att pre-

senteras, det vill säga Bernkonventionen och TRIPs-avtalet. Båda rättsakterna kommer först 

att redogöras för i allmänhet, för att sedan kort relateras till EU och medlemsstaterna.  

 

2.4.1. Bernkonventionen 

Bernkonventionen utgör den största, och bland de tidigaste, traktaten på immaterialrättens 

område. Den tillkom år 1886 och är senast ändrad i Paris år 1971.107 Bernkonventionen utgör 

ett internationellt samarbete som syftar till att säkerställa upphovsrättsinnehavares rätt på den 

globala marknaden.108  

 

Bernkonventionen bygger på territorialprincipen, det vill säga att det är den nationella lag-

stiftningen på territoriet som utgör där gällande rätt. Med utgångspunkt i detta består 

Bernkonventionen av ett antal minimikrav som måste uppfyllas i nationell rätt. Dessa mini-

mikrav måste ha uppfyllts för att ratifikation av Bernkonventionen eller dess bilagor ska vara 

tillåten.  

 

Bernkonventionen innehåller även ett diskrimineringsförbud, en så kallad princip om nationell 

behandling. Denna innebär, såsom utläses av namnet, att upphovsrättsinnehavare från andra 

länder inte får behandlas sämre än rättsinnehavare från det egna landet. Medborgare i andra 

konventionsländer ska åtnjuta samma rättsskydd och ha tillgång till samma rättsmedel som det 

                                                           
106 C-62/98, Portugal mot Kommissionen, punkt 46 och 49. 
107 Levin, sid.42. 
108 Levin, sid 42. 
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egna landets medborgare.109 En av de viktigaste reglerna i Bernkonventionen är att upphovsrätt 

inte får göras avhängig någon form av formalitetskrav.110 Så snart ett verk skapats åtnjuter 

upphovsrättsinnehavarens rätt till densamma.  

 

Bernkonventionen och dess avtal administreras av WIPO, vilken är en så kallad Specialized 

Agency som agerar autonomt under FN.111 

 

2.4.1.1. Bernkonventionen och EU 

EU har inte tillträtt Bernkonventionen. Även om det inte finns något uttryckligt uttalande om 

varför EU valt att stå utanför samarbetet kan en antaglig anledning vara Bernkonventionens 

starka anda av egendomsskydd. Hade EU tillträtt Bernkonventionen finns risk att artikel 345 

FEUF om medlemsstaternas kompetens rörande den nationella egendomsordningen äventyras. 

Detta till trots spelar EU en inte obetydlig roll över medlemsstaternas relation till 

Bernkonventionen. 

 

Bernkonventionen kompletterades år 2002 med WIPO Copyright Treaty. Genom fördraget fast-

slogs att även datorprogram och databaser omfattas av upphovsrätten. Dessutom fastställer 

WIPO Copyright Treaty att nedladdat material från internet och så kallade on demand-tjänster, 

där enskilda själva väljer tid och plats för nyttjandet av verket, utgör upphovsrättsligt tillgäng-

liggörande av verk. Detta har inom EU inkorporerats i Infosocdirektivet, vilket utgör ett be-

lysande exempel på hur EU påverkar medlemsstaternas roll som medlemmar av den så kallade 

Bernunionen.112 Implementeringen av Infosocdirektivet var nödvändigt för att uppnå den 

minimistandard som krävdes för att medlemsstaterna skulle tillåtas att ratificera WIPO 

Copyright Treaty. Dock dröjde det åtta år efter tillkomsten av fördraget innan EU:s medlems-

stater kunde ratificera det. Detta berodde på att det dröjde till år 2010 för samtliga EU-stater att 

implementera Infosocdirektivet. Först när detta hade skett kunde medlemsstaterna individuellt 

påbörja ratificerandet av WIPO Copyright Treaty. 113  

 

                                                           
109 Ang. detta stycke, se Levin, sid 43-44. 
110 Levin, sid 45. 
111 Se, Levin, sid 42. 
112 Ang. detta stycke, se Levin, sid. 44 samt Infosocdirektivet, skäl 15.  
113 Ang. detta stycke, se Levin, sid. 44. 
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Trots att Bernkonventionen som sådan ansetts ligga utanför EU:s kompetensområde påverkas 

medlemsstaterna i högsta grad av EU, även vad gäller de interna relationerna till 

Bernkonventionen och Bernunionen.  

 

2.4.2. TRIPs-avtalet 

TRIPs-avtalet trädde i kraft år 1994, med effekt för industriländerna år 1996 och är idag ett av 

de mest betydelsefulla avtalen på immaterialrättens område.114 Avtalet innebär bland annat att 

avtalsparterna förbinder sig att följa de grundläggande åtagandena enligt Pariskonventionen 

(om de industriella rättigheterna) och Bernkonventionen (artikel 9 TRIPs-avtalet). Genom 

TRIPs-avtalet har det införts krav på ett effektivt sanktionssystem, något som saknas i Paris- 

och Bernkonventionen.115  

 

Liksom Bernkonventionen fastslår TRIPs-avtalet minimistandarder för det immaterialrättsliga 

skyddet och bygger bland annat på principen om nationell behandling (artikel 3 TRIPs) och 

den handelspolitiska principen om mest gynnad nation (artikel 4 TRIPs).116  

 

2.4.2.1. TRIPs-avtalet och EU  

EU och medlemsstaterna tillträdde TRIPs-avtalet med delad kompetens. Detta har sin grund i 

den delade kompetensen som råder på immaterialrättens område mellan EU och dess medlems-

stater (artikel 3.1 e) kontra artikel 345 FEUF). Under de dryga 20 år som fortlöpt sedan tillträdet 

av TRIPs-avtalet har dock EU i allt högre grad iakttagit dess kompetens på området. Sedan 

Lissabonfördragets ikraftträdande har TRIPs-avtalet ansetts inbegripet i den gemensamma 

handelspolitiken och därmed tillfaller kompetensen att tolka och tillämpa avtalet EU exklusivt 

(se artikel 3.1 e) FEUF). Detta kommer att utvecklas mer utförligt nedan i kapitel 3. 

 

Förhandlingarna om framtagandet av TRIPs-avtalet skedde inom ramarna för det multilaterala 

handelsavtalet GATT, vilket är ett av huvudavtalen inom WTO. Det hade länge efterfrågats 

reformer i den globala immaterialrätten, men detta hade svårligen skett inom samarbetet under 

WIPO:s regi. Genom författandet av TRIPs-avtalet kunde visst ansvar över Bernkonventionen 

övertas av WTO, även om WIPO fortfarande har huvudansvaret för Bernkonventionen och fort-

farande är den organisation som administrerar Bernkonventionen.117  

                                                           
114 Levin, sid. 49. 
115 Ang. detta stycke, se Levin, sid. 49. 
116 Se, Levin, sid 49. 
117 Ang. detta stycke, se Levin, sid 42. 
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De nyskapelser som TRIPs-avtalet medförde hade antagligen inte varit möjliga inom WIPO, 

men det finns troligen flera bakomliggande orsaker till varför avtalet slöts. Formellt handlar 

TRIPs-avtalet om handelsrelationerna mellan de avtalsslutande parterna.118 Det är dock inte 

helt oproblematiskt att dra den skiljelinjen. Vid förhandlingarna om TRIPs-avtalet framhölls att 

den ideella rätten till immaterialrätter inte är handelsrelaterade och därmed ska exkluderas från 

TRIPs-avtalets omfång.119 Trots detta har det visat sig vanligt att den ideella rätten har en sådan 

handelsrelaterad verkan. Det kan till exempel handla om förbud att visa en färglagd version av 

en svartvit film, eller möjligheten att beskära ett fotografi som inköpts för att publiceras i en 

tidning.120 Den uppdelning som gjorts, med äganderätten å sin sida och de handelsrelaterade 

aspekterna å sin tycks snarast vara en produkt av förhandlingar och rådande klimat i världs-

politiken, snarare än en naturlig uppdelning av rättsområdet.121 

 

Förflyttningen av de immaterialrättsliga frågorna till WTO har medfört att alla handels-

relationer inbegrips i de immaterialrättsliga förhållandena.122 Detta har inneburit en betydande 

rättsutveckling inom EU, vilket har påverkat kompetensfördelningen i stort omfång på 

immaterialrättens område.  

 

2.5. Sammanfattning 

Unionsrätten bygger på de fördrag som medlemsstaterna upprättat i syfte att skapa en europeisk 

union. I dessa fördrag har vissa befogenheter överförts från medlemsstaterna till unionen, för 

att på en gemensam nivå kunna eftersträva gemensamma mål. Kompetensfördelningen mellan 

EU och medlemsstaterna är uppdelade på tre olika typer; exklusiv kompetens för EU, delad 

kompetens med medlemsstaterna samt områden som ska samordnas politiskt. Dessa 

kompetenser styrs sedan av ett flertal allmänna principer som reglerar utformandet och vidden 

av befogenheterna, när EU ska agera etc. Dessutom finns en gemensam strävan inom EU att 

säkerställa de mänskliga rättigheterna.123 I och med detta har Rättighetsstadgan givits en 

särskild position och ska likställas med fördragen i primärrätten vid tillämpning av unionsrätten. 

Detta innebär att ingen EU-rätt får strida mot skydden i Rättighetsstadgan.  

 

                                                           
118 Levin, sid. 49. 
119 Gervais, sid. 214. 
120 Gervais, sid. 214. 
121 Jfr Levin sid. 49 f. 
122 Ang. detta stycke, Levin, sid. 50. 
123 Gröning och Zetterquist sid. 134. Jfr yttrande 2/94 
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På immaterialrättens område har en skiljelinje dragits mellan den ideella och den ekonomiska 

rätten. Den ideella rätten har förbehållits medlemsstaterna i och med att artikel 345 FEUF fast-

slår att unionen ska sakna kompetens över medlemsstaternas egendomsordningar. Den eko-

nomiska rätten har istället ofta ansetts falla inom den gemensamma handelspolitiken i artikel 

207 FEUF, vilken EU har exklusiv kompetens över enligt artikel 3.1 e) FEUF. Begränsningar i 

hur ett immaterialrättsligt skyddat verk får spridas, överföras, etc. kan ha en negativ inverkan 

på handeln, både på den fria marknaden inom unionen och med tredjeländer. På grund av detta 

har EU till exempel givits en långtgående möjlighet att harmonisera dessa aspekter inom 

unionen och har en långtgående traktatkompetens. 

 

Den uppdelning som finns rörande immaterialrätter påverkar vilka internationella överens-

kommelser unionen tillträder. Med största anledning har artikel 345 FEUF varit en anledning 

till varför EU inte har tillträtt Bernkonventionen. TRIPs-avtalet, däremot, är en del av en inter-

nationella organisation vars syfte är att övervaka och liberalisera den internationella handeln 

och EU:s kompetens över ett sådant avtal har en förankring i den gemensamma handels-

politiken. En av avsikterna med TRIPs-avtalet är att artiklarna 1-21 i Bernkonventionen ska 

efterföljas. Detta medför en kompetensproblematik mellan EU och medlemsstaterna. EU har 

åtminstone en indirekt inverkan på medlemsstaternas förhållande till Bernkonventionen, men 

om unionen även ska ha rådighet över Bernkonventionen och tolkning av den är allt annat än 

självklar. EU har inte tillträtt Bernkonventionen och den utgör inte en av unionens rättskällor. 

Nedan i kapitlen 3, 4 och 5 kommer rättsläget därför att belysas ur olika synvinklar i syfte att 

klargöra om en sådan kompetens finns och hur den i så fall ser ut.   
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3. Tilldelade befogenheter som grund för tolkningskompetens 

Kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna på immaterialrättens område är upp-

delad på så sätt att EU har kompetens över de handelsrelaterade aspekterna, eftersom dessa 

inräknas i den gemensamma handelspolitiken (artikel 207.1 FEUF), och exklusiv kompetens 

för medlemsstaterna över den immaterialrättsliga egendomsordningen (artikel 345 FEUF). I 

modern praxis har EU-domstolen funnit sig ha kompetens att tolka Bernkonventionens regler i 

sina avgöranden, bland annat vid tillämpningen av Infosocdirektivets bestämmelser. I äldre 

praxis lyfte EU-domstolen särskilt fram att EU inte har anslutit sig till Bernkonventionen och 

att EU-domstolen därmed saknade kompetens att tillämpa dess regler.124 Efter det att EU och 

medlemsstaterna anslöt sig till TRIPs-avtalet har EU-domstolen visat på en annan inställning 

till Bernkonventionen. EU-domstolen har, med hänvisning till unionens åtaganden enligt 

TRIPs-avtalet, både tagit vägledning av och tolkat Bernkonventionen i en unionsrättslig kontext 

i sina avgöranden.125 Detta kapitel har till syfte att utreda huruvida unionens åtaganden enligt 

TRIPs-avtalet medför den kompetens som krävs för att EU-domstolen ska anses inneha 

kompetens även över Bernkonventionen. Därefter kommer redogöras för huruvida denna 

kompetens kan uppstå genom Rättighetsstadgans egendomsskydd eller om EU:s kompetens att 

harmonisera vissa aspekter av immaterialrätten har givit upphov till en sådan kompetens genom 

principen om underförstådd befogenhet.  

 

3.1. Kompetens genom TRIPs-avtalet och den gemensamma handelspolitiken 

TRIPs-avtalet har en naturlig koppling till Bernkonventionen eftersom avtalsparterna förbinds 

att följa artiklarna 1-21 i Bernkonventionen (artikel 9 TRIPs-avtalet). Eftersom EU har tillträtt 

TRIPs-avtalet finns därför en skyldighet för unionen att inte strida mot Bernkonventionens 

regler. Det finns dock en viktig skillnad i att följa reglerna och att tolka reglerna. EU-domstolen 

är av inställningen att den har kompetens att tolka Bernkonventionens regler och detta avsnitt 

kommer att utreda om rättslig grund för en sådan kompetens kan härledas ur kompetensen över 

TRIPs-avtalet. Inledningsvis kommer TRIPs-avtalets förhållande till Bernkonventionen att be-

skrivas. Sedan följer de diskussioner som fördes vid tillträdet av TRIPs-avtalet att redogöras 

för; samt den kompetensfördelning som gjorts mellan EU och medlemsstaterna; och TRIPs-

avtalets anknytning till den gemensamma handelspolitiken.  

 

                                                           
124 Se t.ex. C-241/91 P och C-242/91 P, RTE, punkt 83. Jfr Eklöf, sid. 394. 
125 Se t.ex. C-306/05, Rafael Hoteles, punkt 3-6.  
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Målet för både TRIPs-avtalet och Bernkonventionen är att ange en global minimistandard för 

skyddet av immateriella rättigheter för att säkerställa ett högt skydd för kreativt skapande. 

Skyddet ska vara detsamma oavsett var i världen upphovsrättsinnehavaren befinner sig. För att 

uppnå detta ställs krav på de anslutande parternas rättsordningar. Traktaterna, och de 

organisationer som administrerar dem, har olika metoder för att uppnå dessa mål och syften. 

WTO, som ansvarar för TRIPs-avtalet, arbetar med att främja global frihandel och liberalisera 

den globala handelsmarknaden. Organisationen är främst inriktad på internationella affärer och 

handel, i det arbetet är TRIPs-avtalet ett betydelsefullt verktyg. WIPO fokuserar på 

harmonisering och förstärkning av immateriella rättigheter, vilket sker bland annat genom ad-

ministreringen av Bernkonventionen. Upphovsrättsinnehavares ideella rättigheter är centrala i 

WIPOs arbete och i Bernkonventionen.126 TRIPs-avtalet reglerar dessa områden indirekt, 

genom hänvisning till Bernkonventionens regler.127 Dessutom innehåller TRIPs-avtalet en sär-

skild säkerhetsklausul som fastslår att medlemsstaternas skyldigheter gentemot varandra enligt 

Bernkonventionen inte ska påverkas av TRIPs-avtalet (artikel 2.2 TRIPs-avtalet).128 

  

Upphovsrättens ideella skydd, som är centralt i Bernkonventionen, har en stark koppling till 

egendomsskyddet av immateriella rättigheter. Bernkonventionens regler tar i första hand sikte 

på skyddets utseende och omfång.129 Enligt artikel 345 FEUF ska detta område helt falla utanför 

unionens kompetens, vilket kan vara en anledning till varför EU valt att stå utanför samarbetet 

kring Bernkonventionen. Istället framstår det som naturligt att EU tillträtt TRIPs-avtalet för att 

på ett globalt plan främja fri handel. Det ska även tilläggas att medlemskap i WTO kräver att 

samtliga WTO-avtalen tillträds, däribland TRIPs-avtalet.130 Med detta sagt kan det konstateras 

en motsättning mellan den immateriella egendomsordningen (artikel 345 FEUF) å ena sidan 

och den gemensamma handelspolitiken (artikel 207.1 FEUF) å andra sidan. Denna gräns-

dragning är inte alltid helt enkel att göra i praktiken. Den ideella och ekonomiska rätten till 

immaterialrätter blir allt mer sammanflätade. Rådande uppfattningen verkar vara att 

immateriella rättigheter är en förutsättning för ekonomisk välfärd och frihandel.131 Enligt det 

synssättet bör immateriella rättigheter och den fria handeln inte komma i konflikt med varandra, 

vilket kan jämföras med EU:s målsättningar om minskade handelsbarriärer och den fria handeln 

                                                           
126 Ang. detta stycke, Egelund Olsen m.fl., sid. 340-341. 
127 Egelund Olsen m.fl., sid. 340-341, jfr Wager, sid. 383-384. 
128 Wager, sid. 385.  
129 Jfr Rosén, Medie- och upphovsrätt, sid. 20-21.  
130 Jfr Wager, sid. 380.  
131 Egelund Olsen m.fl., sid. 341. 
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på den inre marknaden.132 Åtskillnaden mellan immaterialrättens olika funktioner påverkar 

kompetensfördelningen inom unionen. Därtill måste den grundläggande principen om till-

delade befogenheter beaktas, i och med att EU inte får agera på andra områden eller i annan 

omfattning än vad medlemsstaterna medgivit i fördragen, samt med de begränsningar som följer 

av subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Det kan dock bli problematiskt om 

rättstillämpningen kräver en skarp skiljelinje, om en sådan inte går att dra.  

 

Redan vid förhandlingarna av TRIPs-avtalet uppmärksammades problematiken kring 

kompetensfördelningen samt avvägningen mellan egendomsordningen å ena sidan och den ge-

mensamma handelspolitiken å andra. Det saknas en uttömmande definition av omfånget av den 

gemensamma handelspolitiken, men EU-domstolen har fastslagit att begreppet måste ges en 

vid tolkning.133 EU-domstolen yttrade sig på förekommen anledning om kompetensen att till-

träda TRIPs-avtalet i yttrande 1/94.134 Med grund i det vid tiden gällande EG-fördraget blev 

EU-domstolens slutsats att TRIPs-avtalet behövde ingås på delad kompetens mellan EU och 

medlemsstaterna.135 Kommissionen hade argumenterat för exklusiv kompetens för unionen. 

Det var kommissionens inställning att eftersom immateriella rättigheter har ett nära samband 

med de varor och tjänster de omfattar kan de verka handels- och konkurrensbegränsande, vilket 

talar för att avtalet ska omfattas av den gemensamma handelspolitiken.136 EU-domstolen ansåg 

inte att detta argument var tillräckligt för att unionen skulle ha exklusiv kompetens över hela 

avtalet. Istället uttalade EU-domstolen att, om än denna handels- och konkurrensbegränsande 

effekt kan uppstå, har immateriella rättigheter en mer betydande koppling till den interna 

handeln än den internationella.137 Det var istället EU-domstolens uppfattning att enbart av-

snittet om att förhindra fri omsättning av varumärkesförfalskade varor på den inre marknaden 

föll inom den gemensamma handelspolitiken. Det vill säga reglerna om åtgärder som vidtas av 

tullmyndigheterna vid gemenskapens yttre gränser.138 Kompetens att ingå internationella avtal 

med denna innebörd tillföll därmed EU exklusivt, medan resterande regler i TRIPs-avtalet till-

föll medlemsstaterna, eftersom dessa områden ännu inte hade harmoniserats.139 Sedan dess har 

                                                           
132 Egelund Olsen m.fl., sid. 341. Jfr Schmauch sid 150 samt målsättningarna i FEU. 
133 Yttrande 1/78, punkt 45. Se även Egelund Olsen m.fl., sid. 97. 
134 Egelund Olsen m.fl., sid. 97. 
135 Yttrande 1/94, punkt 71 samt domslutet punkt 3. Se även Egelund Olsen m.fl., sid. 98. 
136 Yttrande 1/94, punkt 54. 
137 Yttrande 1/94 punkt 57. 
138 Yttrande 1/94, punkt 55.  
139 Yttrande 1/94, punkt 57. 
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en betydande rättsutveckling skett och EU-domstolen uttalade i fallet DEMO att denna upp-

delning inte längre gäller sedan Lissabonfördragets tillkomst.140  

 

Kärnområdet i DEMO rörde patenträtt, men EU-domstolen uttalade sig i målet om TRIPs-av-

talets tillämpning i allmänhet. Den första tolkningsfrågan i DEMO gällde huruvida det patenter-

bara området skulle höra in under den gemensamma handelspolitiken. EU-domstolen beaktade 

vid denna utredning bland annat yttrande 1/94 och den kompetensfördelning som rådde vid 

tillträdet av TRIPs-avtalet. EU-domstolen kom emellertid fram till att det råder väsentliga skill-

nader mellan Lissabonfördraget och det gamla EG-fördragets regler som gällde vid ingåendet 

av TRIPs-avtalet.141 Till skillnad från vad som gällde vid tillträdet till TRIPs-avtalet kom EU-

domstolen i DEMO fram till att det måste ha varit Lissabonfördragets författares avsikt att 

TRIPs-avtalet i dess helhet ska omfattas av unionens exklusiva kompetens över den ge-

mensamma handelspolitiken.142 Den uppdelning som EU-domstolen fastslog i yttrande 1/94, 

där EU och medlemsstaterna delar på kompetensen gäller därmed inte längre.143 EU-domstolen 

konstaterade bland annat att detta är en följd av den liberalisering som skett gällande den inter-

nationella handeln.144 TRIPs-avtalet ska numer ses som en integrerad del av unionsrätten och 

EU-domstolen har därmed exklusiv kompetens att tolka avtalet.145 Frågan som därmed ska 

besvaras är om detta även medför tolkningskompetens över Bernkonventionens bestämmelser. 

 

Av EU-domstolens praxis framgår att en internationell rättsakt omfattas av den gemensamma 

handelspolitiken endast om rättsakten särskilt rör den internationella handeln. Rättsakten ska 

huvudsakligen syfta till att främja, underlätta eller reglera handeln. Dessutom ska rättsakten 

direkt och omedelbart påverka handeln, generellt eller för handeln med varorna i fråga.146 

TRIPs-avtalet anses ha en sådan särskild koppling till den internationella handeln.147 Det gäller 

i synnerhet eftersom TRIPs-avtalet utgör en integrerad del av WTO-systemet och utgör ett av 

de huvudsakliga multilaterala avtal som WTO-systemet grundar sig på.148 Rättslig grund för 

                                                           
140 C-414/11, DEMO, punkt 46-62. 
141 C-414/11, DEMO, punkt 46. 
142 C-414/11, DEMO, punkt 52-56, jfr Förslag till avgörande i C-414/11, DEMO, punkt 46 f.  
143 C-414/11, DEMO, punkt 48. 
144 C-414/11, DEMO, punkt 59. 
145 Se C-431/05, Merck Genéricos, punkt 31 och där angiven rättspraxis; C-180/11, Bericap, punkt 67; C-583/12, 

Sintax Trading, punkt 48. 
146 C-414/11, DEMO, punkt 51, C-347/03, C-347/03, Friuli-Venezia Giulia, punkt 75, och C-411/06, 

Kommissionen mot parlamentet och rådet, punkt 71. Se även yttrande 2/00, punkt 40. 
147 C-414/11, DEMO, punkt 51-53. 
148 C-414/11, DEMO, punkt 51-53. 
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EU:s kompetens över TRIPs-avtalet är således den gemensamma handelspolitiken. För att 

kompetensen över TRIPs-avtalet ska medföra en kompetens även över Bernkonventionen bör 

samma rättsliga grund vara tillämpbar.149 Frågan är därför om Bernkonventionen kan anses ha 

en sådan särskild koppling till den internationella handeln som krävs för att den ska omfattas 

av den gemensamma handelspolitiken.150  

 

Bernkonventionens syfte är att på ett effektivt sätt skapa ett enhetligt skydd för upphovsmäns 

rättigheter till sina verk. För att uppnå detta vilar Bernkonventionen på tre grundpelare: ett verk 

som skapas inom Bernunionen ska åtnjuta samma rättigheter i konventionsstaterna som dess 

egna medborgare åtnjuter (rätt till nationell behandling, artikel 5.1), inga formaliakrav får 

krävas utan skyddet uppstår så snart verket skapats (artikel 5.2) och skyddet ska vara oberoende 

av om skydd finns i verkets ursprungsland eller inte (artikel 5.3). Även om Bernkonventionen 

reglerar vissa internationella aspekter av upphovsrätt, exempelvis fastställs att skyddet ska bestå 

om verket förs till ett annat land, kan det inte anses ha en särskild koppling till den inter-

nationella handeln. TRIPs-avtalet kom till som en reaktion på den ökade betydelsen av im-

materialrätten på internationella ekonomiska relationer151 och hela syftet med arbetet inom 

WTO är att underlätta den globala handeln. Bernkonventionen kom till för att skapa ett lik-

värdigt skydd för upphovsmän och har idag till syfte att säkerställa att detta skydd består. 

WIPOs syfte är att skapa incitament för det kreativa och intellektuella skapandet, genom att 

skapa ett internationellt system som genom en hög skyddsgrad uppmuntrar det kreativa 

skapandet.152 Med beaktande av WIPOs arbete och Bernkonventionens syfte kan det svårligen 

sägas att Bernkonventionen särskilt rör den internationella handeln, med syfte att ”främja, 

underlätta eller reglera handeln”.153 Av den anledningen bör Bernkonventionen inte omfattas 

av den gemensamma handelspolitiken. TRIPs-avtalet kan därför inte medföra kompetens för 

EU-domstolen att tolka Bernkonventionens regler. Tolkningskompetensen av 

Bernkonventionen är inte heller en nödvändig förutsättning för att EU-domstolen ska kunna 

uppfylla sin uppgift att tillämpa TRIPs-avtalet. Därmed bör inte en sådan underförstådd be-

fogenhet finnas.154 

 

                                                           
149 Se t.ex. Bernitz och Karnell, sid. 37.   
150 Jfr yttrande 2/00, punkt 3, 5-6.  
151 Wagner, sid 380. 
152 (web) What is WIPO? 
153 Jfr C-414/11, DEMO, punkt 51; C-347/03, Friuli-Venezia Giulia, punkt 75, och C-411/06, Kommissionen 

mot parlamentet och rådet, punkt 71. Se även yttrande 2/00, punkt 40 
154 Jfr Hettne och Otken Eriksson, sid. 79 och 114-115.  
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3.2. Kompetens genom egendomsskydd som en mänsklig rättighet 

Rättighetsstadgan är idag en av de viktigaste rättsakterna i unionsrätten och ska likställas med 

fördragen i primärrätten (artikel 6 FEU). EU-domstolen har även uttalat att all EU-rätt ska 

tolkas i ljuset av de mänskliga rättigheterna såsom de garanteras i Rättighetsstadgan.155 

Immaterialrättsligt egendomsskydd garanteras som en mänsklig rättighet i artikel 17.2 i 

Rättighetsstadgan. Regleringen och Rättighetsstadgans ställning i EU-rätten innebär därmed att 

EU har kompetens att råda över skyddet av immateriell egendom. Detta måste ställas i relation 

till artikel 345 FEUF, där kompetensen över egendomsordningarna helt förbehålls medlems-

staterna. Detta avsnitt ämnar redogöra för förhållandet mellan artikel 17.2 i Rättighetsstadgan 

och artikel 345 FEUF. Dessutom ska avsnittet utreda om Rättighetsstadgan kan medföra 

kompetens för EU-domstolen att tolka Bernkonventionen. Inledningsvis ska EU-domstolens 

praxis på området att beskrivas, för att på så vis utreda Rättighetsstadgans praktiska betydelse 

på området.  

 

Hittills har EU-domstolen endast meddelat ett fåtal avgöranden angående artikel 17.2 i 

Rättighetsstadgan.156 EU-domstolen har främst tillämpat artikeln på upphovsrättsliga mål om 

tolkningen av Infosocdirektivet. Detta prövades till exempel i fallet Luksan.157 Enligt den i målet 

berörda nationella lagen tillkom nyttjanderätten till filmverk endast till verkets producent, och 

inte alls till verkets regissör.158 Medlemsstatens lagstiftning hade sin grund i artikel 14bis i 

Bernkonventionen, enligt vilken vissa inskränkningar i regissörens nyttjanderätt får göras, 

såsom rätten till överföring till allmänheten.159 EU-domstolen ansåg att denna rättsordning var 

oförenlig med EU-rätten.160 Till grund för detta anförde EU-domstolen att unionen har utövat 

sin behörighet på upphovsrättens område, genom Infosocdirektivet och Sat/Cab-direktivet, i 

vilka upphovsrättsinnehavarens spridningsrätt av verket framkommer.161 Den nationella rätts-

ordningen ansågs inte vara förenlig med det eftersträvade målet med Infosocdirektivet, särskilt 

skäl 9 om en hög skyddsnivå.162 EU-domstolen anförde vidare att regissören, enligt gällande 

unionsrätt, lagligen hade förvärvat rätt till verket. Genom att inte erkänna denna rätt strider 

                                                           
155 Jfr Hettne och Otken Eriksson, sid. 134 f. och 252 f.  
156 Se t.ex. T-106/12, Cytochroma Development; C-277/10, Luksan; C-360/10, SABAM; och C-314/12, UPC 

Telekabel Wien. 
157 C-277/10, Luksan. 
158 C-277/10, Luksan, punkt 32-34. 
159 C-277/10, Luksan, punkt 54-55. 
160 C-277/10, Luksan, punkt 69-72. 
161 C-277/10, Luksan, punkt 64, samt 50-52. 
162 C-277/10, Luksan, punkt 65-66 
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medlemsstatens rättsordning mot egendomsskyddet i Rättighetsstadgan.163 EU-domstolen fann 

därmed att den nationella ordningen inte kunde tillåtas eftersom det skulle underminera 

unionens behörighet på området, vara oförenligt med målet med Infosocdirektivet samt vara 

oförenlig med kraven i artikel 17.2 i Rättighetsstadgan.164 Ordningen, som alltså var tillåten 

enligt Bernkonventionen, underkändes på grund av principen om EU-rättens företräde. Re-

lationen mellan artikel 17.2 i Rättighetsstadgan och artikel 345 FEUF nämns inte i rättsfallet.  

 

Unionsrätten får inte tillämpas i strid med Rättighetsstadgans skydd och all unionsrätt ska där-

med tolkas i ljuset av Rättighetsstadgan, så även primärrätten. Därmed kan artikel 345 FEUF 

inte ges ett innehåll som strider mot artikel 17.2 i Rättighetsstadgan. Även om artikel 345 FEUF 

stadgar att fördragen inte i något hänseende ska ingripa i medlemsstaternas egendomsordningar 

har unionen ändå kompetens att ingripa, med stöd i Rättighetsstadgan. I den praxis som finns 

på området har dock Rättighetsstadgan använts som stöd för att utpeka när en rättsordning inte 

erbjuder ett tillräckligt starkt skydd för immateriella rättigheter.165 Rättighetsstadgan ställer där-

med krav på de nationella rättsordningarna, men tycks närmast användas som en legitimerande 

grund att påverka tolkningen av sekundärrätten, för att upprätthålla en miniminivå för skyddet. 

Rättighetsstadgan har även ansetts ha ett ekonomiskt syfte, och säkerställer till exempel att den 

som berövas rätt till sitt upphovsrättslig skyddade verk erhåller godtagbar ekonomisk kom-

pensation för detta.166 Av de avgöranden som finns på området verkar EU-domstolens tolkning 

av artikel 17.2 i Rättighetsstadgan vara att den inte legitimerar sådan kompetens att agera på 

området som undandras unionen genom artikel 345 FEUF. Däremot ger Rättighetsstadgan rätt 

för den som rättsstridigt berövats rätt till ett verk. Rättighetsstadgan utgör till exempel inte 

grund för unionen att lagstifta på området. Den har heller inte uttryckligen angivits som grund, 

eller ens kommit på tal när EU-domstolen tolkat Bernkonventionens regler.167 

Bernkonventionen är inte ett traktat om mänskliga rättigheter och endast ett fåtal av 

Bernkonventionens regler kan hänföras till det skydd Rättighetsstadgan ämnar säkerställa.168 

En tolkning av Rättighetsstadgan som medger tolkningskompetens över Bernkonventionen 

riskerar att underminera verkan av artikel 345 FEUF vad gäller immateriell egendom. Vidare 

är det fastslaget att primärrätten ska tolkas i enlighet med Rättighetsstadgan. Detta innebär i 

                                                           
163 C-277/10, Luksan, punkt 68. 
164 C-277/10, Luksan, punkt 71. 
165 Se t.ex. C-314/12, UPC Telekabel Wien, punkt 62-64. 
166 Jfr Bernitz, sid. 475. 
167 Se till exempel C-306/05, Rafael Hoteles. 
168 Jfr t.ex. Bernitz, Rättighetsstadgan, sid. 74 f. 
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och för sig att EU-domstolen kan ge artikel 345 FEUF ett innehåll som tillåter att EU anses ha 

kompetens över den immaterialrättsliga egendomsordningen.169 Det tycks dock inte vara en 

sådan rättsutveckling EU-domstolen eftersträvar. Istället har artikel 17.2 i Rättighetsstadgan 

hittills tillämpats som grund för att underkänna nationella rättsordningar som inte ger ett till-

räckligt starkt egendomsskydd. För att kunna avgöra en sådan fråga finns inget behov av att 

EU-domstolen tolkar Bernkonventionens regler. Regler om skydd av egendom som en 

mänsklig rättighet finns i de redan etablerade EU-rättsliga rättskällorna, inte minst 

Europakonventionen och Europadomstolens praxis, vilka utgör allmänna principer i EU-rätten. 

Tolkningskompetens av Bernkonventionen är inte en nödvändig förutsättning för att EU-dom-

stolen ska kunna tillerkänna ett grundläggande egendomsskydd enligt artikel 345 FEUF. När 

en sådan kompetens inte är nödvändig för fullgörandet av institutionens tilldelade uppgifter kan 

det heller inte finnas en underförstådd kompetens.170  

 

3.3. Kompetens genom den immaterialrättsliga harmoniseringen 

Det finns ett intresse av immaterialrättslig harmonisering för att kunna upprätthålla den inre 

marknaden och se till att konkurrensen inte snedvrids, vilket även är ett av huvudmålen med 

unionen. Eftersom nationella immaterialrättsliga skydd är territoriellt begränsade kan de ha en 

konkurrensbegränsande och handelshindrande verkan. Detta kan komma att försvåra den fria 

rörligheten på den inre marknaden.171 Immateriella rättigheter har länge setts som konkurrens- 

och handelsbegränsande.172  En lösning på problemet tycks ha varit harmonisering av medlems-

staternas lagstiftning.173 Genom att minska skillnaderna i immaterialrätternas omfång kan även 

de negativa handelseffekterna minska.174 Frågan som ska besvaras i detta avsnitt är vilka kom-

petenser harmoniseringen fört med sig. Redogörelsen kommer främst att göras utifrån 

Infosocdirektivet eftersom det har en nära koppling till Bernkonventionen. Det är även med 

koppling till Infosocdirektivet som EU-domstolen gjort sina tolkningar av Bernkonventionens 

regler. 

 

                                                           
169 Det skulle inte vara första gången EU-domstolen ger en reglering en innebörd i strid med dess ordalydelse, 

för att bättre uppnå de gemensamma målen, se t.ex. C-70/88, Europaparlamentet mot rådet. 
170 Jfr Hettne och Otken Eriksson, sid. 79 och 114-115. 
171 Ang. detta, se Bernitz m.fl., sid. 19. Jfr Maunsbach, sid 705 och Hällström, WTO, sid 100 f. 
172 För EU-domstolens resonemang om immaterialrätt som konkurrens- och handelsbegränsande, se bland annat 

C-24/67, Parke, Davis & Co. 
173 Rosén, Medie- och upphovsrätt, sid. 24 f.  
174 Se till exempel målsättningarna i Infosocdirektivets ingress.  
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Det har skett en omfattande harmonisering av de immaterialrättsliga regelverken inom EU. Det 

finns ingen upphovsrättslig förordning inom EU, däremot en betydande andel direktiv.175 För 

att nämna några sekundärrättsliga dokument finns som Infosocdirektivet, Sat/Cab-direktivet, 

Databasdirektivet, Skyddstidsdirektivet och Softwaredirektivet. Rättslig grund för har-

moniseringen finns i artikel 118 FEUF, vilken stadgar kompetens att föreskriva åtgärder för att 

skapa europeiska rättigheter och säkerställa ett enhetligt skydd inom unionen. Denna kom-

petens grundar sig i att säkerställa den inre marknadens upprättande och funktion.  

 

Infosocdirektivet skapades för att EU och dess medlemsstater skulle kunna tillträda WIPO 

Copyright Treaty, en bilaga till Bernkonventionen och en skyldighet genom unionens parts-

ställning i TRIPs-avtalet. Innan tillträde tillåts gäller inom WIPO att den minimistandard som 

fördragen kräver måste ha uppnåtts.176 Genom Infosocdirektivet anpassades unionsrättens 

regler om upphovsrätt och närstående rättigheter till modern teknologi.177 Av Infosocdirektivets 

första skäl framgår att syftet med direktivet är att harmoniseringen av medlemsstaternas lag-

stiftning om upphovsrätt och närstående rättigheter ska bidra till att målsättningen med den inre 

marknaden uppnås samt att inrätta ett system som säkerställer att konkurrensen inte snedvrids. 

Infosocdirektivet har även till syfte att säkerställa en hög skyddsnivå för upphovsrättsliga verk, 

för att uppmuntra till betydande investeringar i kreativ och innovativ verksamhet. Detta ska i 

förlängningen leda till bland annat tillväxt och ökad konkurrenskraft för europeisk industri (skäl 

4 i Infosocdirektivet). Infosocdirektivet har därmed en tydlig ekonomisk anknytning och kopp-

ling till den inre marknaden. Detta ligger även i linje med den rättsliga grund som finns i artikel 

118 FEUF, respektive artikel 114 FEUF.  

 

Det finns generellt sett en strävan inom EU att harmonisera den nationella upphovsrätten och 

de närstående rättigheterna, snarare än att skapa en särskild EU-rätt.178 För att undvika konflikt 

med internationella konventioner är det dessutom vanligt med hänvisningar till att redan be-

fintliga regler ska åtföljas. Genom rådsresolutionen av den 14 maj 1992 finns dessutom en 

skyldighet om att EU:s medlemsstater ska vara anslutna till Bernkonventionen.179 I linje med 

vad som nu sagts fastslås i Infosocdirektivets ingress att rättighetshavarnas ideella rättigheter 

ska utövas i enlighet med medlemsstaternas lagstiftning och bestämmelserna i 

                                                           
175 Jfr Rosén, Medie- och upphovsrätt, sid. 24-26.  
176 Levin, sid. 44. 
177 Se Levin, sid. 44 samt Infosocdirektivet, skäl 15 
178 Rosén, Medie- och upphovsrätt, sid. 26. 
179 Ang. detta, se Rosén, Medie- och upphovsrätt, sid. 26. 
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Bernkonventionen, WIPO Copyright Treaty och WIPO-fördraget om framföranden och fono-

gram. Sådana rättigheter omfattas därför inte av Infosocdirektivet (skäl 19 i Infosocdirektivet). 

Med beaktande av artikel 345 FEUF har EU inte rätt att harmonisera den ideella rätten inom 

unionen, vilket hänvisningen till Bernkonventionen och nationell lagstiftning ligger i linje med. 

Däremot innebär detta även att det saknas EU-rättsliga dokument för vägledning när frågor om 

Infosocdirektivets tillämpning är oklar. Med beaktande av EU-domstolens arbetssätt, det vill 

säga att EU-domstolen fyller ut unionsrättens luckor genom tolkning av fördragen,180 finns 

svaren ibland endast i Bernkonventionen. Det är dock en betydande skillnad i att EU-domstolen 

tar vägledning av bestämmelsernas ordalydelse eller tidigare avgöranden från konventions-

staterna, och att EU-domstolen tolkar in en innebörd i Bernkonventionens regler.181 Det är inte 

orimligt att Bernkonventionens bestämmelser används för att vägleda avgörandet av direktivets 

innebörd. Det medför dock inte tolkningskompetens över bestämmelserna. Även om 

Infosocdirektivet är en produkt av unionens åtaganden enligt TRIPs-avtalet, att upprätthålla 

skydden i Bernkonventionen, har Infosocdirektivet ekonomiska syften och rättslig grund i den 

inre marknaden. En sådan rättslig grund kan inte vara tillräcklig för tolkningskompetens över 

Bernkonventionen. 

 

3.4. Sammanfattning 

Stöd för EU-domstolens kompetens att tolka Bernkonventionens regler kan inte finnas i de till-

delade kompetenserna i fördragen, Rättighetsstadgans egendomsskydd eller de harmoniserande 

sekundärrättsliga akterna på upphovsrättens område. EU:s agerande måste alltid ha en rättslig 

grund, men den rättsliga grund som tillämpats i förhållande till upphovsrättsliga frågor kan inte 

medföra den kompetens som krävs för tolkningsrätt av Bernkonventionen.  

 

Tolkning av TRIPs-avtalet tillfaller exklusivt EU-domstolen, eftersom TRIPs-avtalet har en så-

dan särskild koppling till den internationella handeln som medför att det omfattas av den ge-

mensamma handelspolitiken (artikel 207.1 FEUF), vilken EU har exklusiv kompetens över 

(artikel 3.1 e) FEUF). TRIPs-avtalet ålägger förvisso avtalsparterna att följa Bernkonventionens 

regler, men det kan inte betyda att TRIPs-avtalet innebär att EU får tolkningsrätt över en inter-

nationell konvention unionen inte har tillträtt. Bernkonventionen har inte en sådan särskild 

koppling till den internationella handeln, varpå den inte utgör en del av den gemensamma 

                                                           
180 Jfr Hettne och Otken Eriksson, sid. 50 
181 Jfr C-306/05, Rafael Hoteles, punkt 40. 
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handelspolitiken. Tolkningskompetensen utgör inte heller en sådan nödvändig förutsättning 

som krävs för att EU-domstolen ska kunna uppfylla sin uppgift att tolka TRIPs-avtalet. Därmed 

finns ingen sådan underförstådd kompetens.  

 

Rättighetsstadgans artikel 17.2 säkerställer immaterialrättsligt egendomsskydd. Av EU-

domstolens praxis att döma ska artikeln tillämpas för att säkerställa att det finns ett godtagbart 

skydd av immateriella rättigheter för den som skapat ett upphovsrättsligt skyddat verk. För att 

kunna säkerställa ett sådant skydd kan det dock inte vara en nödvändighet att EU-domstolen 

innehar en kompetens att tolka Bernkonventionens regler. Rättighetsstadgans syfte är att säker-

ställa grundläggande mänskliga rättigheter, för detta finns mer lämplig vägledning i till exempel 

Europakonventionen. Med mänskliga rättigheter som grund kan inte kompetens att tolka 

Bernkonventionens regler innefattas i unionens kompetens enligt artikel 17.2 i 

Rättighetsstadgan. 

 

Den omfattande harmoniseringen av upphovsrättsliga aspekter som skett inom EU kan inte 

heller anses utgöra tillräcklig grund för att EU ska anses ha tolkningskompetens över 

Bernkonventionen. Det direktiv med störst betydelse, och som även legat till grund för tolkning-

en som skett av Bernkonventionens regler, är Infosocdirektivet. Av målsättningarna till 

Infosocdirektivet utläses tydliga ekonomiska motiv och den inre marknaden som rättslig grund. 

En sådan rättslig grund kan inte tillåta att EU-domstolen tolkar Bernkonventionens regler. Även 

om tillämpningen av Infosocdirektivet kräver viss vägledning genom Bernkonventionen är det 

inte detsamma som att EU tolkar en konvention den inte är part i.  

 

Sammanfattningsvis finns inte stöd för en tilldelad kompetens i primär- eller sekundärrätten för 

att EU-domstolens förfogande över Bernkonventionen ska vara befogad. Sådan underförstådd 

kompetens kan inte heller anses finnas. Målen med de tillämpade rättsliga grunderna kan upp-

nås utan att EU-domstolen har kompetens att tolka Bernkonventionens regler.  
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4. Traktaträtten som grund för tolkningskompetens 

Av vad som framkommit ovan kan kompetens för EU-domstolen att tolka och tillämpa 

Bernkonventionen i sina avgöranden inte utläsas ur varken primär- eller sekundärrätten. Frågan 

som därmed ska besvaras i detta kapitel är om stöd för sådan kompetens finns i den inter-

nationella traktaträtten. Det är inte ovanligt att EU-domstolen tillämpar externa rättskällor, som 

till exempel Europakonventionen, som grund för sina avgöranden.182 Detta kapitel ämnar där-

med utreda på vilken grund sådan tillämpning tillåts och om det kan medföra kompetens även 

över Bernkonventionen.  

 

4.1. Vägledning eller tillämpning?  

Enligt allmänna folkrättsliga principer gäller att stater som ingått internationella avtal auto-

matiskt erhåller tolkningsrätt av dessa avtal.183 Det finns dock en naturlig inskränkning i dessa 

regler för EU:s medlemsstater i och med den kompetensöverföring som gjorts från medlems-

staterna till unionen. Kompetensöverföringen medför att EU, i medlemsstaternas ställe, erhåller 

den tolkningsrätt över traktaten som normalt hade tillfallit medlemsstaterna.184 Frågan som ska 

besvaras i detta avsnitt är därför om en sådan kompetensöverföring skett angående 

Bernkonventionen, trots att det inte utläses ur primär- eller sekundärrätten.  

 

Inom den internationella traktaträtten görs en åtskillnad mellan internationella domstolars kom-

petens (jurisdiktion) och tolkningsrätt.185 Allmänna tolkningsregler finns i artikel 31 i 

Wienkonventionen. Enligt artikelns första punkt ska traktat tolkas utifrån dess sammanhang och 

mot bakgrund av dess syfte och ändamål. Av andra punkten fastslås att traktatens sammanhang 

ska beaktas och tredje punkten stadgar att även efterföljande överenskommelser, praxis och 

tolkningar av traktaten, liksom relevanta internationella rättsregler får läggas till grund för 

traktatens tolkning. Som ett utflöde ur artikel 31(3) finns principen om systemintegration.186 

Principen innebär att även när stater har upprättat särregleringar som ska ges företräde i egen-

skap av lex specialis kan tolkningshjälp av reglerna finnas i den allmänna folkrätten som om-

gärdar regeln.187 Med grund i detta kan därför internationella domstolar få tolkningshjälp ur 

internationella traktat när tillämpningen av en särreglering är oklar.188 I enlighet med principen 

                                                           
182 Hettne och Otken Eriksson, sid 138-139. 
183 Se till exempel Delimitation of the PolishCzechoslovakian Frontier, s. 37; och Agius, sid. 269. 
184 Se Agius, sid 269. Jfr Bernitz, sid. 455 
185 Jfr Agius, sid. 268. 
186 Agius, sid. 265.  
187 Agius, sid. 265. 
188 Agius, sid. 265 och där angivna källor. 
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om systemintegration ska domstolen, vid tolkning av en regel, beakta den kontext regeln före-

kommer i och även väga in andra internationella rättsregler som kan tillämpas på frågan och på 

parternas inbördes förhållande, för att kunna se till den systematiska helheten.189 En annan 

dimension av internationella domstolars vägledning finns i intresset av att skapa autonoma be-

grepp. För att minska konflikter finns intresse av en likformig innebörd av begrepp, som gäller 

globalt, oavsett vilka traktat stater har tillträtt. Principen om systemintegration uttrycker vidare 

att tolkningsrätten av traktat på detta sätt är vidare än kompetensen över dem.190 

 

4.2. Traktatreglernas tillämpning på EU-domstolens avgöranden 

Med beaktande av dessa traktaträttsliga regler och principer kan alltså fler rättsakter än de EU 

tillträtt vara relevanta vid EU-domstolens avgöranden.191 Det är varken ovanligt eller otillåtet 

att EU-domstolen tar vägledning ur både internationella överenskommelser och sedvanor i 

unionen för att vägledas till begreppsdefinitioner som fungerar väl i en vidare kontext än den 

EU-rättsliga.192 Vad gäller traktaträtten får en domstol vägledas av internationella överens-

kommelser mellan parterna, om det ger klarhet i ett begrepps tolkning och det kan fastställas 

att det är parternas särskilda avsikt att begreppet ska ha samma innebörd även i andra samman-

hang.193 Det finns dock viktiga begränsningar i det sätt domstolen har kompetens att förfoga 

över rättsakten; om den har kompetens att tillämpa den eller enbart att ta den i beaktande. 194  

EU-domstolen har fastslagit att EU saknar kompetens att tolka internationella rättsregler som 

binder medlemsstaterna utanför den EU-rättsliga ramen.195 Avgörande för att fastställa EU-

domstolens kompetens att tolka Bernkonventionens regler blir därför att se till hur EU-

domstolen förfogar över Bernkonventionen som rättskälla och vilka konsekvenser ett sådant 

förfogande har för medlemsstaterna.   

 

EU-domstolen tillämpade Bernkonventionen för första gången i fallet Rafael Hoteles.196 Målet 

handlade om överföring till allmänheten, enligt Infosocdirektivet, genom vidaresändningar till 

tv-apparater på hotellrum. EU-domstolen kom fram till att för att det ska röra sig om ett otillåtet 

                                                           
189 Agius, sid. 265. 
190 Agius, sid. 270, samt där angivna källor.  
191 Ang. detta, se Agius, sid. 270-272. 
192 Se till exempel det skadeståndsrättsliga målet C-63/09, Waltz, punkt 20-28, där EU-domstolen sökte skapa ett 

neutralt uttryck för begreppet ”skada” genom vägledning av Montrealkonventionen. Se även Agius, sid. 272. 
193 Agius, sid. 273. Se även US – Anti-Dumping, supra n. 38, para. 316. C-149/96, Portugal mot rådet, punkt. 47; 

C-93/02 P, Biret International, punkt. 52; C-377/02, Van Parys, punkt 39. 
194 Agius, sid. 270. 
195 C-130/73, Vandeweghe m.fl. punkt 2. 
196 Se C-306/05, Rafael Hoteles. 
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förfogande över ett upphovsrättsligt skyddat verk krävs att förfogandet vänder sig till en ”ny 

allmänhet” än vid den ursprungliga överföringen.197 Doktrinen om ny allmänhet, vars närmare 

innebörd kommer att redovisas nedan i kapitel 5, skapade EU-domstolen genom en tolkning av 

artikel 11bis ii) i Bernkonventionen. Av Bernkonventionens reglering i artikel 11bis ii) framgår 

att upphovsrättsinnehavaren har exklusiv rätt till överföring till allmänheten av sitt verk genom 

vidaresändningar, när överföringen görs av ett annat sändningsföretag än det ursprungliga. I 

sitt avgörande uttalar sig EU-domstolen inte om vem som utför vidaresändningen av verket, 

utan vem som mottar vidaresändningen. EU-domstolen uppställer därmed, genom en tolkning 

av Bernkonventionen, rekvisit för vilka förfoganden som är tillåtna och inte.  

 

Internationella traktatregler och principen om systemintegration tillåter att Infosocdirektivet 

tolkas genom vägledning av de internationella regelverk som legat bakom det och i ljuset av 

den internationella kontext direktivet agerar i. Genom skapandet av kriteriet ”ny allmänhet” gör 

EU-domstolen dock mer än vägleds av Bernkonventionens regler, eftersom den tolkar in mer i 

artikeln än vad som framkommer av ordalydelsen. Den internationella rätten kan inte sägas ge 

kompetens för EU-domstolens förfogande över Bernkonventionen, eftersom EU-domstolen tar 

tolkningsföreträde och ger artikel 11bis ii) i Bernkonventionen ett vidare innehåll än vad som 

framgår. Det framgår vidare av EU-domstolens praxis att EU inte får tolka internationella rätts-

regler som binder medlemsstaterna utanför den EU-rättsliga ramen. Till skillnad från medlems-

staterna är EU är inte part i Bernkonventionen. Därmed påverkar EU-domstolens tolkning av 

Bernkonventionen medlemsstaternas åtaganden utanför unionsrättens omfång, och gentemot 

tredjeländer och WIPO.  

 

4.3. Sammanfattning 

Folkrättsliga traktatregler möjliggör för (internationella) domstolar att ta vägledning ur inter-

nationella traktat som i strikt mening inte utgör en av domstolens rättskällor. Sådan vägledning 

ska tas om föremålet för domstolens prövning kan förtydligas genom insyn i regelns inter-

nationella sammanhang. Det finns dessutom incitament att vanligt använda begrepp i möjligaste 

mån ges en autonom innebörd. Det är dock en väsentlig skillnad på att vägledas av inter-

nationella rättsakter, och att förfoga över dem genom att tolka dess regler. Genom skapandet av 

doktrinen om ny allmänhet tolkar EU-domstolen in en innebörd som inte framgår av orda-

lydelsen i artikel 11bis ii) i Bernkonventionen. Även om en sådan tolkning hjälper att förtydliga 

                                                           
197 C-306/05, Rafael Hoteles, punkt 40. 
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Infosocdirektivets innehåll, är det ett förfogande som de internationella traktatreglerna inte 

medger. Även om EU-domstolen även under andra omständigheter använt externa rättskällor 

finns inte tillräcklig kompetens för tolkning av just Bernkonventionen. 
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5. Doktrinen om ny allmänhet 

Av vad som hittills framkommit i arbetet saknar EU-domstolen formell kompetens att tolka 

Bernkonventionens regler i sina avgöranden. Det finns inte heller stöd i de internationella reg-

lerna om traktattolkning för ett sådant förfogande. Kvarvarande avsnitt har därmed till syfte att 

utreda vilka effekterna blir av EU-domstolens förfaranden. Detta kapitel har till syfte att redo-

göra för innebörden av doktrinen om ny allmänhet, för att sedan utreda hur doktrinen påverkar 

medlemsstaterna i dess egenskaper av konventionsstater i Bernunionen. 

 

5.1. Doktrinens innebörd och tillkomst 

Doktrinen om ny allmänhet används av EU-domstolen vid avgöranden om när en överföring 

till allmänheten skett, på ett sätt som inkräktar på upphovsrättsinnehavarens ensamrätt. Dokt-

rinen definierar därmed innebörden av artikel 3.1 i Infosocdirektivet, som säkerställer denna 

ensamrätt. EU-domstolen etablerade doktrinen om ny allmänhet i målet Rafael Hoteles, av-

seende vidaresändningar av tv-sändningar till gästerna på ett hotell.198  Sedan dess har den til-

lämpats på andra former av överföringar som inte görs av upphovsrättsinnehavaren. I det 

följande kommer den upphovsrättsliga innebörden av en överföring till allmänheten samt inne-

börden av doktrinen om ny allmänhet att redogöras för. 

 

Upphovsrättsinnehavare har ensamrätt att göra sina verk tillgänglig för allmänheten. Detta kan 

göras på olika sätt, ett av dessa är genom överföring.199 Tillgängliggörande för allmänheten tar 

sikte på åtgärder som gör att allmänheten potentiellt kan ta del av verket.200 Överföring till 

allmänheten är ett teknikneutralt begrepp som omfattar all form av distansöverföring av verk 

från en plats till en annan. Gränsdragningen för vad som utgör ett överförande är att det inte rör 

sig om rumslig förflyttning av ett och samma fysiska exemplar, det är istället en spridning av 

verket. Förfoganden där allmänheten kan ta del av verket på samma plats som det finns på utgör 

snarast ett framförande.201 Det väsentliga kriteriet i en överföring är därmed att allmänheten 

kan ta del av verket vid en tid och på en plats de själv väljer.202  

 

                                                           
198 C-306/05, Rafael Hoteles. 
199 Se t.ex. Levin, sid. 136 f. och Rosén, Medie- och upphovsrätt, sid. 35 f.  
200 Rosén, Medie- och upphovsrätt, sid. 39. 
201 Rosén, Medie- och upphovsrätt, sid. 40-41. 
202 Jfr Rosén, Upphovsrättens avtal, sid. 128. 
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Det huvudsakliga syftet med Infosocdirektivet är att införa en hög skyddsnivå av upphovs-

rättsliga verk. Den höga skyddsnivån säkerställer att upphovsrättsinnehavare får skälig er-

sättning för sina verk. Av den anledningen har det i Infosocdirektivet föreskrivits att begreppet 

överföring till allmänheten bör ges en vid tolkning (skäl 23 i Infosocdirektivet).203 Doktrinen 

om ny allmänhet hänför sig till definitionen av allmänheten. Av EU-domstolens avgöranden 

följer att ”allmänheten”, i Infosocdirektivets mening, avser ett obestämt antal potentiella tittare 

eller åhörare. Begreppet förutsätter ett ganska stort antal personer och det är effekten av 

tillgängliggörandet som avgör bedömningen av ”allmänhetens” omfång.204 Kriteriet om att det 

dessutom ska röra sig om en ”ny” allmänhet, innebära att överföringen ska ta sikte på en annan 

”allmänhet” än den upphovsrättsinnehavaren ursprungligen gjorde verket tillgängligt för. EU-

domstolen skapade kriteriet genom en tolkning av artikel 11bis ii) i Bernkonventionen, såsom 

nämnts i kapitel 4. Det var därmed EU-domstolens åsikt att innebörden av att vidaresändningen 

ska göras av ett sändningsföretag som inte är samma som det ursprungliga sändningsföretaget 

är att sändningen görs till en allmänhet som är en annan än den upphovsrättsinnehavaren avsåg 

med den ursprungliga överföringen.205 EU-domstolen uttalade även att det inte är avgörande 

hur många individer i den mängd personer i denna allmänhet som rent faktiskt tar del av verket 

i fråga. Det relevanta är att personerna har möjlighet att ta del av verket.206  

 

Doktrinen om ny allmänhet har sedan avgörandet i Rafael Hoteles blivit fast rättspraxis genom 

återkommande användning från EU-domstolen.207 I EU-domstolens avgörande i Svensson an-

vändes doktrinen för att avgöra vilken som är den relevanta allmänheten när ett verk publicerats 

på internet, utan tekniska spärrar i form av till exempel lösenordsskydd.208 Målet handlade om 

i vilken mån klickbara länkar till hemsidor där artiklar publicerats utgjorde en överföring till 

allmänheten i Infosocdirektivets mening. EU-domstolen kom i Svensson fram till att när ett verk 

publiceras på en webbplats, riktar sig den ursprungliga överföringen till alla potentiella be-

sökare av webbplatsen. Eftersom det saknades tekniska spärrar för åtkomst konstaterades att 

samtliga internetanvändare har möjlighet att komma åt webbsidan, och därmed potentiellt kan 

ta del av verken.209 Därmed utgör samtliga internetanvändare den ”allmänhet” som potentiellt 

                                                           
203 Jfr C-306/05, Rafael Hoteles, punkt 36; C-403/09 och C-429/08, Premier League, punkt 186; C‑607/11, ITV 

Broadcasting, punkt 20; C-466/12, Svensson, punkt 17. 
204 C-306/05, Rafael Hoteles, punkt 32-33.  
205 C-306/05, Rafael Hoteles, punkt 40. 
206 C-306/05, Rafael Hoteles, punkt 43. 
207 Se t.ex. C-351/12, OSA, punkt 31; C‑607/11, ITV Broadcasting, punkt 37; C-403/09 och C-429/08, Premier 

League, punkt 197; C-431/09 och C-432/09, Canal Digitaal, punkt 72; C-466/12, Svensson, punkt 24. 
208 Se C-466/12, Svensson.  
209 C-466/12, Svensson, 26.  
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kan ta del av verken och det ska anses att det var den ”allmänheten” upphovsrättsinnehavaren 

beaktade när verket ursprungligen tillgängliggjordes på internet.210 När det inte är fråga om en 

ny allmänhet har EU-domstolen konstaterat att det inte krävs medgivande från upphovsrätts-

innehavaren för att förfoga över verket på detta sätt.211 Det är först när ny teknik används för 

överföringen som det handlar om en annan allmänhet än den ursprungliga, och därmed en ny 

allmänhet.212  

 

5.2. Kritik mot doktrinen om ny allmänhet 

Unionsrätten ska i möjligaste mån tolkas mot bakgrund av folkrätten, och EU-domstolen har 

uttalat att detta gäller i synnerhet för rättsakter som syftar till att genomföra ett internationellt 

avtal unionen har ingått.213 Detta är förvisso ett incitament för att EU-domstolen ska beakta 

Bernkonventionen i dess avgöranden. Den tolkning EU-domstolen gör är dock mer än bara en 

vägledning. Kravet på att verket genom en överföring ska nå en ”ny allmänhet”, annan än den 

upphovsrättsinnehavaren beaktat vid den ursprungliga överföringen, är dessutom inte helt 

okritiserad.214 Särskilt utvecklingen genom avgörandet i Svensson215 har varit föremål för de-

batt, vilket kommer att redogöras för nedan.  

 

I Svensson fastslår EU-domstolen att så snart ett verk tillgängliggjorts på internet, utan att 

skyddas av någon form av teknisk spärr för åtkomst, anses verket tillgängliggjort för samtliga 

internetanvändare.216 Detta eftersom alla med internetåtkomst potentiellt har tillgång till 

verket. Vilka som de facto tar del av verket menar EU-domstolen är utan betydelse.217 För att 

det ska ske ett otillåtet nyttjande av ett sådant verk krävs att det tillgängliggörs för en ny allmän-

het, det vill säga med hjälp av en annan teknik än den som använts vid den ursprungliga över-

föringen.218 Jan Rosén har uttalat att detta måste uppfattas som en konsumtionsprincip, där vad 

som annars ”tveklöst utgör en överföring till allmänheten”, inte får den verkan om den inte når 

en ny allmänhet.219 Rosén menar att EU-domstolen inte har stöd i de i målet angivna rättskäl-

lorna för att introducera denna konsumtionsprincip, varken i de internationella trakter som finns 

                                                           
210 C-466/12, Svensson, punkt 27.  
211 C-466/12, Svensson, punkt 28.  
212 Jfr C-466/12, Svensson, punkt 24.   
213 Se t.ex. C-306/05, Rafael Hoteles, punkt 35; C-341/95, Bettati, punkt 20. 
214 Jfr ALAI Opinion; Rosén, Unionsdomstolen och Rosén, ALAI 
215 C-466/12, Svensson. 
216 C-466/12, Svensson, punkt 26. 
217 Se C-466/12, Svensson, punkt 27. 
218 C-466/12, Svensson, punkt 24. 
219 Rosén, Unionsdomstolen, sid. 663. 
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på området eller EU:s eget Infosocdirektiv.220 Dessutom anför Rosén att den konsumtions-

princip EU-domstolen använder sig av i målet kan vara i direkt diskurs med Bernkonventionen. 

Rent praktiskt innebär konsumtionsprincipen, såsom den tillämpas i Svensson, att upphovsmän 

som publicerar sina verk på internet måste skydda verken bakom tekniska spärrar för att kunna 

åtnjuta fullt skydd för verket. Detta innebär alltså att det krävs viss formalia, i form av till ex-

empel lösenordsskydd, för upphovsrättsligt skydd.221 En av grundpelarna i Bernkonventionen 

är dock att det inte får finnas några formaliakrav för upphovsrättsskydd.222  

 

5.3. Doktrinens effekt på den unionsrättsliga kompetensfördelningen 

När Infosocdirektivet skapades introducerades begreppet överföring till allmänheten, som ur-

sprungligen är hämtat från Bernkonventionens regler, till unionsrätten. Därmed finns en pro-

blematik för medlemsstaternas tolkning och tillämpning av Bernkonventionen, eftersom EU-

domstolen genom flera avgöranden definierat innebörden av innebörden av en överföring till 

allmänheten, främst med hjälp av doktrinen om ny allmänhet. EU:s åtaganden enligt TRIPs-

avtalet medför förvisso en skyldighet att följa Bernkonventionens regler, men som redogjorts 

för saknas formell behörighet för EU-domstolen att tolka Bernkonventionens regler och anpassa 

dess innebörd till de unionsrättsliga reglerna, på det sätt som gjorts genom skapandet av 

doktrinen om ny allmänhet. Trots unionens exklusiva kompetens över TRIPs-avtalet gäller 

dessutom att medlemsstaterna inte bara har förpliktelser gentemot TRIPs-avtalet, utan även mot 

Bernkonventionen.223 Detta avsnitt ska därmed belysa effekten av EU-domstolens doktrin om 

ny allmänhet för medlemsstaternas åtaganden enligt Bernkonventionen och effekten doktrinen 

har på den unionsrättsliga kompetensfördelningen. Av intresse för redogörelsen är även inne-

börden av bestämmelsen att internationella överenskommelser som medlemsstaterna ingått in-

nan dess medlemskap i EU ska ha företräde i artikel 351 FEUF. Kapitel 6 kommer sedan att 

redogöra för konsekvenserna av om EU och medlemsstaterna delar på kompetensen att tolka 

Bernkonventionen.  

 

                                                           
220 Rosén, Unionsdomstolen, sid. 666. 
221 Rosén, Unionsdomstolen, sid. 666. 
222 Levin, sid. 45, Rosén, Medie- och upphovsrätt, sid 20 f. 
223 Jfr, Agius, sid. 261.  
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Infosocdirektivet saknar en uttrycklig definition av begreppet allmänhet.224 Vid direktivets till-

komst var det istället allmän uppfattning att det ankom på nationell rätt att definiera allmänhets-

begreppet.225 I svenska förarbeten uttalar svenska regeringen dessutom att det vid för-

handlingarna om direktivet rådde enighet mellan medlemsstaterna och kommissionen att det 

skulle ankomma på nationell rätt att reglera begreppets innebörd.226 Genom EU-domstolens 

praxis har dock en definition av ”allmänheten” utkristalliserats.227 Det är EU-domstolens in-

ställning att ”allmänheten” är en ganska stor mängd potentiella tittare eller åhörare av verket.228 

En annan överföring än upphovsrättsinnehavarens ursprungliga utgör ett intrång i ensamrätten 

endast om överföringen sker med hjälp av annan teknik, och på så sätt når en annan, ny, allmän-

het.229  

 

Med beaktande av lojalitetsprincipen och principen om EU-rättens företräde har medlems-

staterna en skyldighet att respektera EU-domstolens avgöranden och tolka den nationella rätten 

i ljuset av EU-rätten.230 Av den anledningen finns det en skyldighet att tolka begreppet ”över-

föring till allmänheten” på det sätt som EU-domstolen har gjort. Det blir dock ett särskilt pro-

blem om den tolkning EU-domstolen gör strider mot Bernkonventionens grundläggande 

formaliaförbud på så sätt som redovisats i avsnitt 5.2.  EU-domstolen kan inte stå till svars för 

dess tolkningar av Bernkonventionen, annat än i viss begränsad omfattning via TRIPs-avtalet, 

eftersom den inte har något ansvar gentemot Bernunionen. Det har dock medlemsstaterna.231 

Det kan i ett sådant scenario tänkas att medlemsstaterna kan hävda Bernkonventionens före-

träde, enligt artikel 351 FEUF, i och med att de flesta medlemsstater tillträdde 

Bernkonventionen innan medlemskapet i EU. Detta skulle kunna medföra möjlighet för 

medlemsstaterna att tolka begreppet överföring till allmänheten på ett sätt som bättre överens-

stämmer med Bernkonventionens syfte och regler.  

 

                                                           
224 Rosén, Medie- och upphovsrätt, sid. 136. 
225 Rosén, Medie- och upphovsrätt, sid. 136. Se även Axhamn, sid 152. 
226 Regeringens proposition 2004/05:110, sid. 73. 
227 C-306/05, Rafael Hoteles, punkt 40-43; C-607/11, C-466/12, Svensson, punkt 19. 
228 C-306/05, Rafael Hoteles, punkt 37-38; C-607/11, ITV Broadcasting, punkt 32; C-466/12, Svensson, 

punkt 21. 
229 C-306/05, Rafael Hoteles, punkt 40 och 42; C-607/11, ITV Broadcasting, punkt 39; C-136/09, Organismos 

Sillogikis, punk 38; C-466/12, Svensson, punkt 24. 
230 Åhman, sid. 638 ff. Jfr Reichel, sid 609. Jfr Bergström och Hettne, Lissabonfördraget, sid 51 ff. 
231 Jfr, Agius, sid. 261. 
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EU-domstolen har uttalat sig om Bernkonventionens förhållande till EU-rätten. Målet Luksan 

gällde bland annat en reglering i nationell rätt enligt vilken nyttjanderätten till ett filmverk en-

bart tillföll producenten, och inte huvudregissören.232 Regleringen hade sin grund i det undantag 

som medges i Bernkonventionen,233  men EU-domstolen hade att besvara om detta överens-

stämde med medlemsstatens EU-rättsliga åtaganden. EU-domstolen påtalade i målet att samt-

liga medlemsstater i unionen har ratificerat Bernkonventionen, samt att Bernkonventionen i och 

för sig utgör ett sådant internationellt avtal som omfattas av artikel 351 FEUF.234 Syftet med 

artikel 351 FEUF är att respektera medlemsstaternas tidigare internationella åtaganden, vilket 

medger att medlemsstaterna ibland tillåts att agera i strid med EU rätten.235 EU-domstolen för-

tydligade dock, med en tillämpning av andra stycket i artikel 351 FEUF, att medlemsstaterna 

måste avstå från sådana åtgärder som strider mot unionsrätten om inte medlemsstaten är skyldig 

att vidta åtgärden på grund av sådana tidigare internationella överenskommelser. 236 Vidare an-

förde EU-domstolen att eftersom unionslagstiftaren utövat sin behörighet på området, genom 

bland annat Infosocdirektivet, finns en skyldighet för medlemsstaterna att inte lagstifta i strid 

med unionsrätten. Detta gäller även om lagstiftningen förvisso är förenlig med sådana 

åtaganden som omfattas av artikel 351.1 FEUF.237 Den nationella regleringen hade skapats efter 

medlemsstatens tillträde till EU, alltså efter det att lojalitetsplikten gentemot EU inträtt. 

Regleringen hade dessutom skapats genom en tillämpning av ett undantag i Bernkonventionen. 

Medlemsstaten var därmed inte skyldig att införa regleringen och den ansågs strida mot bland 

annat målen med Infosocdirektivet. Den nationella ordningen kunde därmed inte fredas med att 

den var godtagen enligt undantagsregeln i Bernkonventionen.238 På samma sätt fastslog EU-

domstolen i Svensson att medlemsstaterna inte ha rätt att nyttja en undantagsregel i 

Bernkonventionen för att ge upphovsrättsinnehavare ett mer omfattande skydd än det som före-

skrivs i artikel 3 i Infosocdirektivet.239 

 

EU-domstolen har i sina avgöranden fastslagit en långtgående lojalitetsplikt för medlems-

staterna att ge EU-rätten företräde. På områden där EU vidtagit harmoniserande åtgärder har 

medlemsstaterna i stort sett bara möjlighet att agera med stöd i artikel 351.1 FEUF om det utgör 

                                                           
232 C-277/10, Luksan, punkt. 23-31. 
233 C-277/10, Luksan, punkt 54-55. 
234 C-277/10, Luksan, punkt 56 och 58. 
235 C-277/10, Luksan, punkt 61. Se även, C-324/93, Evans Medical, punkt 27; C-124/95, Centro-Com, punkt 56. 
236 C-277/10, Luksan, punkt 62. 
237 C-277/10, Luksan, punkt 63-64. 
238 C-277/10, Luksan, punkt 65. 
239 C-466/12, Svensson, punkt 41.  
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en absolut nödvändighet för att inte skada tredjeland i äldre internationella åtaganden. Som 

beskrivits ovan har medlemsstaterna en långtgående plikt att ge EU-rätten företräde. Därmed 

kan det vara en följd av lojalitetsplikten att medlemsstaterna följer EU-domstolens tolkning av 

Bernkonventionen, även om EU-domstolen formellt inte har den kompetens som krävs. Det kan 

dock diskuteras vilken konsekvensen blir om EU-domstolen gör en felaktig tolkning av 

Bernkonventionen. Det skulle kunna ses som en skyldighet för medlemsstaterna att inte tillämpa 

Bernkonventionen på ett sätt som strider mot dess grundläggande principer.    

 

5.4. Sammanfattning 

Doktrinen om ny allmänhet etablerades i fallet Rafael Hoteles i syfte att avgöra när en över-

föring till allmänheten utgör ett upphovsrättsligt förfogande i strid med rättighetsinnehavarens 

ensamrätt. Doktrinen har sin grund i Bernkonventionens regel om att medgivande krävs från 

upphovsrättsinnehavaren när en överföring görs av ett annat sändningsföretag än vid den ur-

sprungliga överföringen. EU-domstolen tolkar detta som att det krävs att en annan allmänhet 

nås av överföringen, genom att överföringen sker genom en annan teknik. Den allmänhet som 

nås av den ursprungliga överföringen utgörs av alla som potentiellt skulle kunna ta del av verket 

genom överföringen. Detta är en extensiv tolkning av Bernkonventionens reglering. Särskilt i 

och med den rättsutveckling som skett genom avgörandet i Svensson har doktrinen kritiserats 

för att den kan underminera rättighetsinnehavarens ensamrätt till verket och dessutom ställer 

upp ett formaliakrav för bibehållen ensamrätt, vilket strider mot en av Bernkonventionens 

grundläggande regler.  

 

Effekten av EU-domstolens tolkning av Bernkonventionen är problematisk för medlems-

staterna. Å ena sidan har de en långtgående förpliktelse att följa EU-rätten och ge den företräde, 

samtidigt har de åtaganden enligt Bernkonventionen på ett sätt som EU inte har. EU-domstolen 

har uttalat att Bernkonventionen förvisso är en sådan internationell överenskommelse som kan 

få företräde framför unionsrätten, för de medlemsstater som tillträdde Bernkonventionen innan 

medlemskapet i EU. EU-domstolen har även uttalat att medlemsstaterna endast får ge 

Bernkonventionen företräde framför EU-rätten om medlemsstaternas åtaganden gentemot 

Bernunionen kräver vissa åtgärder.  
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6. Konsekvenserna av delad kompetens över tolkningsrätten 

Ovan har framgått att EU-domstolen saknar formell kompetens att tolka Bernkonventionen; 

varken genom den gemensamma handelspolitiken, skyddet för de mänskliga rättigheterna eller 

harmoniseringsarbetet för att stärka den inre marknaden kan sådan kompetens utläsas.  

Tolkningsrätten kan heller inte utläsas ur folkrättsliga regler om traktattolkning. Även om 

ingenting hindrar EU-domstolen från att beakta Bernkonventionens regler när reglerna i 

Infosocdirektivet behöver fyllas ut, har EU-domstolen inte kompetens att ge reglerna i 

Bernkonventionen en viss innebörd genom tolkning av dess regler.  Trots detta har EU-

domstolen ansett sig ha kompetens över Bernkonventionen när det rör de harmoniserade om-

rådena av unionsrätten. Tolkningsrätt över Bernkonventionen kan dock inte exklusivt tillfalla 

EU-domstolen eftersom medlemsstaterna fortfarande har förpliktelser gentemot Bernunionen, 

vilket EU inte har.240 Detta kapitel kommer att beröra konsekvenserna av att både EU och 

medlemsstaterna tolkar Bernkonventionen. Redogörelsen kommer att fokusera kring förutse-

barhet i rättstillämpningen, tolkningskollisioner och intresset av en enhetlig tolkning samt 

lojalitet mot såväl EU som Bernunionen. 

 

6.1. Olika incitament och dess påverkan på rättsutvecklingen 

Skillnaderna i de åtaganden EU har genom TRIPs-avtalet, och de åtaganden medlemsstaterna 

har gentemot både TRIPs-avtalet och Bernkonventionen kan medföra betydande skillnader i 

den rättstillämpning som sker utifall att både nationell domstol och EU-domstolen tolkar 

Bernkonventionen. Detta har bland annat sin grund i traktatens olika syften.241  

 

Bernkonventionen är i första hand ett diplomatiskt instrument som skapats för att uppnå en bred 

konsensus om minimikrav för skyddet av upphovsrättsliga verk och därtill närstående rättig-

heter mellan konventionsstaterna i Bernunionen. Formuleringarna är avsiktligt vaga och det 

ankommer på konventionsstaterna att ge dem ett mer precist innehåll.242 Av åtagandet genom 

Bernkonventionen medföljer därmed en viss möjlighet att uppfylla Bernkonventionens regler 

på så sätt som passar bäst i den egna staten.243 Det ankommer på konventionsstaterna att im-

plementera och tillämpa Bernkonventionens regler och som nämnt tidigare har detta främst till 

syfte att stärka upphovsrättsinnehavarnas egendomsskydd. EU har en skyldighet att följa 

                                                           
240 Jfr, Agius, sid. 261. 
241 Jfr Eklöf, sid. 394 ff. 
242 Eklöf, sid. 397. 
243 Eklöf, sid. 397-398. 
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Bernkonventionens regler genom sin partsställning i TRIPs-avtalet. I preambeln till TRIPs-av-

talet stadgas att immaterialrätter inte får bli ett hinder för legitim handel.244 EU-domstolens 

exklusiva kompetens över TRIPs-avtalet har sin grund i den gemensamma handelspolitiken 

(artikel 207.1 FEUF) och den tolkning EU-domstolen gjort vid framtagandet av doktrinen om 

ny allmänhet, genom artikel 11bis ii) i Bernkonventionen, har sin grund i tillämpningen av 

Infosocdirektivet, med syfte att säkra den inre marknaden och tillse att konkurrensen inte sned-

vrids. EU-domstolens tillämpning av Bernkonventionen har därmed ekonomiska motiv.245 

Olika ändamål med tillämpningen av regelverket resulterar sannolik i olika slutsatser om inne-

börden av en reglering. Skapas det två separata tolkningslinjer med sin grund i 

Bernkonventionen finns risk för osäkerhet i vad som utgör gällande rätt. Detta gäller särskilt 

om en regel i Bernkonventionen får olika innebörd beroende på om unionsrätt eller nationell 

rätt tillämpas. En sådan normkonflikt kan dessutom resultera i en minskad förmåga att genom-

föra målsättningen med regleringarna.246 

 

6.2. Den EU-rättsliga effekten av EU-domstolens växande praxis på området 

Medlemsstaternas möjligheter till sina egna tolkningar av Bernkonventionen påverkas av EU-

domstolens avgöranden. Nationell domstol har en långtgående lojalitetsplikt att tillämpa 

nationell rätt på ett sätt som säkerställer EU-rättens effektivitet.247 En delad behörighet är där-

med inte bestående, utan genom principen om spärrverkan förlorar medlemsstaterna möjlig-

heten att göra egna tolkningar i takt med att EU-domstolen agerar på området.248 Detta påverkar 

medlemsstaternas åtaganden enligt Bernkonventionen, särskilt för det fall EU-domstolen 

skapar en praxis som strider mot Bernkonventionens syften. Här ska tilläggas att det, till 

skillnad från TRIPs-avtalet, inte finns något system för övervakning eller tvistlösning kring 

Bernkonventionen.249 Medlemsstaterna kommer därmed inte utsättas för några formella 

sanktioner om Bernkonventionen tillämpas på ett sätt som kanske inte överensstämmer med 

                                                           
244 Se även Eklöf, sid. 401. 
245 Jfr Wager, sid. 380 och Rosén, Medie- och upphovsrätt, sid. 27. 
246 Jfr Agius, sid. 262-263. 
247 Jfr Åhman, sid. 638 ff. 
248 Jfr t.ex. Hällström, TRIPS, sid 257. 
249 Rosén, Medie- och upphovsrätt, sid. 23.  
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dess syfte, däremot kan det ha politiska konsekvenser. Bernunionen består av 168 konventions-

stater250 och sträcker sig utanför Europas gränser.  Vid händelse att EU:s medlemsstater til-

lämpar en tolkning av Bernkonventionen, och resterande konventionsstater på ett annat sätt 

finns även här en risk för normkollision som kan underminera Bernkonventionens syfte.251 

 

6.3. Sammanfattning 

Med nuvarande rättsläge finns flera problem med en delad behörighet mellan EU och medlems-

staterna. Det finns olika incitament som influerar tolkningen av Bernkonventionen på EU-nivå 

kontra medlemsstatsnivå. EU-domstolen tillämpar Bernkonventionen för att efterleva 

åtagandena gentemot WTO och TRIPs-avtalet. Därmed gör EU-domstolen en tolkning som 

ämnar att uppfylla olika ekonomiska målsättningar och stödja den internationella handeln. 

Medlemsstaterna har, utöver detta åtagande enligt TRIPs-avtalet, (diplomatiska) åtaganden 

gentemot Bernunionen. Dessa åtaganden handlar om mer än de ekonomiska aspekterna. Sam-

tidigt har medlemsstaterna en lojalitetsplikt gentemot EU att ge begreppen samma innebörd 

som EU-domstolen konstaterat. På europeisk nivå blir det problematiskt om EU tillämpar en 

innebörd av Bernkonventionen, och medlemsstaterna en annan.  

 

En delad behörighet inom EU är dock inte bestående. I takt med att EU-domstolens praxis på 

området växer, minskar medlemsstaternas möjlighet till egna tolkningar, på grund av principen 

om spärrverkan. Detta kan leda till en mer strömlinjeformad tolkning av Bernkonventionen 

inom EU. På global nivå blir det dock problematiskt om de europeiska länderna tillämpar en 

innebörd av Bernkonventionen, och resten av Bernunionen en annan.  

 

Konflikterande tillämpningar av Bernkonventionen, oavsett på EU- eller global nivå, kan skada 

Bernkonventionens effekt och riskera att dess ändamål uppfylls.  

 

 

 

 

  

                                                           
250 (web) WIPO-administered treaties, contracting parties – Berne Convention. 
251 Jfr Agius, sid. 263-263. 
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7. Diskussion 

Frågan om kompetensen att tolka och tillämpa Bernkonventionens regler är allt annat än själv-

klar och många olika aspekter måste beaktas. EU är inte part i Bernkonventionen och har inte 

av medlemsstaterna tilldelats den kompetens som krävs för att tillåta en sådan kompetens. Trots 

detta har EU-domstolen rent faktiskt tillämpat Bernkonventionens regler i sina avgöranden. Det 

som till synes skapat denna rättsutveckling är EU:s tillträde till TRIPs-avtalet. 

 

TRIPs-avtalet ålägger avtalsparterna att följa Bernkonventionens regler. Detta kan dock inte 

medföra en kompetens för EU att tolka Bernkonventionens regler. Av kapitel 3 har framgått att 

EU:s exklusiva kompetens över TRIPs-avtalet har sin grund i den gemensamma handels-

politiken, vilket motiveras genom TRIPs-avtalets starka koppling till den internationella han-

deln. Bernkonventionen måste dock anses ha ett vidare syfte än att särskilt främja den inter-

nationella handeln. Framförallt säkerställer Bernkonventionen upphovsrättsinnehavares rättig-

heter och att dessa ska vara detsamma på global nivå. Det ska inte påverka rättighetshavaren i 

vilket land den befinner sig. Med grund i detta framstår det inte som rimligt att 

Bernkonventionen ska innefattas i den gemensamma handelspolitiken.  

 

Genom Rättighetsstadgan har EU-domstolen viss befogenhet att reglera medlemsstaternas 

egendomsordningar (artikel 17.2). EU-domstolen har dock aldrig uttalat använt 

Rättighetsstadgan som grund vid tolkningen av Bernkonventionen. Istället har stadgan använts 

som en möjlighet att kunna höja skyddet för den immaterialrättsliga äganderätten. Det utgör 

förvisso ett intrång i ordalydelsen i artikel 345 FEUF, men av EU-domstolens tolkning av 

Rättighetsstadgan antyder på att Rättighetsstadgan ska tillämpas för att säkerställa att ett skydd 

finns. I målet Luksan verkar EU-domstolen tillämpa Rättighetsstadgan som ett ”trumfkort” för 

att legitimera dess tolkning av Infosocdirektivet och motivera varför Bernkonventionen inte får 

tillämpas. Rättighetsstadgan kan därmed användas som ett verktyg för att säkerställa att 

medlemsstaterna skyddar enskildas rätt till skydd av upphovsrätter. Detta kan ske utan att EU-

domstolen samtidigt medger kompetens för unionen att anta harmoniserande lagstiftning på 

området. En sådan tillämpning skulle även innebära att artikel 17.2 i Rättighetsstadgan kan 

användas utan att helt underminera innebörden av artikel 345 FEUF. En sådan tolkning kan 

dock inte medföra kompetens för EU-domstolen att skapa för medlemsstaterna bindande tolk-

ningar av Bernkonventionen.  

 



59 
 

Genom internationella och folkrättsliga regler finns ett erkännande av att domstolar, särskilt 

överstatliga och internationella domstolar, finner vägledning i sina avgöranden genom rätts-

akter som i strikt mening inte utgör del av domstolens rättskällor. Där görs dock en avgränsning 

mellan när sådana rättsakter används som vägledning i att definiera ett begrepp eller liknande, 

och att uttryckligen bruka rättsakten i avgörandet.  Genom skapandet av doktrinen om ny 

allmänhet gör EU-domstolen en extensiv tolkning av Bernkonventionens artikel 11bis ii) ge-

nom att ställa krav på att verket ska blir tillgängligt för en annan allmänhet än den upphovsrätts-

innehavaren ursprungligen riktat sig till. I internetmiljö innebär detta att om ett verk tillgänglig-

görs på internet, utan att skyddas av tekniska spärrar, är det fritt för andra internetanvändare att 

sprida verket med samma teknologi utan att inhämta tillstånd.  

 

Trots att formell kompetens saknas för den tolkning EU-domstolen gör måste medlemsstaterna 

förhålla sig till den. Lojalitetsplikten binder medlemsstaterna till EU-domstolens tolkning av 

Bernkonventionen, detta gäller även om EU-domstolen överträtt sin kompetens. Med grund i 

artikel 351.2 FEUF har EU-domstolen åläggs medlemsstaterna en långtgående plikt att pre-

miera unionsrätten. Så länge medlemsstaterna inte är tvingade att tillämpa Bernkonventionen 

har EU-rätten företräde. Detta skapar en oklarhet i nuvarande rättsläge, eftersom medlems-

staterna har åtaganden inte bara gentemot EU och TRIPs-avtalet utan även mot 

Bernkonventionen. Det rättsläge som råder verkar innebära att medlemsstaterna har en skyldig-

het att följa EU-domstolens praxis i de avseenden som hänförs till EU-rätten, till exempel 

Infosocdirektivet. Detta innebär att medlemsstaterna bara kan tillämpa Bernkonventionen om 

det saknas EU-rättsliga regler på området. En sådan ordning är olycklig eftersom den kan med-

föra att medlemsstaterna agerar i strid med sina åtaganden enligt Bernkonventionen, om EU-

domstolen tillämpar en felaktig tolkning av konventionens regler. En intressant fråga med 

anledning av detta är om en sådan tillämpning skulle kunna aktualisera undantaget i artikel 351 

FEUF. Är tillämpningen av doktrinen om ny allmänhet är i strid med Bernkonventionens grund-

läggande förbud mot formaliakrav kan det eventuellt ses som en skyldighet för medlemsstaterna 

att inte följa denna tolkning, eftersom det skulle strida mot en fundamental del av ett äldre 

internationellt åtagande. Det vore intressant om denna fråga prövades i EU-domstolen. Om 

lojalitetsplikten gentemot EU innebär att medlemsstaterna tvingas strida mot 

Bernkonventionens bestämmelser undermineras Bernkonventionens innebörd helt. 
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En slutsats som dragits tidigare i den juridiska doktrinen är att det finns ett behov av en 

överstatlig domstol som tilldelas kompetens att tolka Bernkonventionens regler, om den pro-

blematik som nu råder i EU ska undanröjas. EU-domstolens tillämpning av Bernkonventionen 

vid skapandet av doktrinen om ny allmänhet hade inte varit lika problematisk om det fanns en 

överstatlig domstol med ansvar över Bernkonventionens regler som hade kunnat uttala sig om 

bestämmelsernas tolkning, för en enhetlig tillämpning. Infosocdirektivet och EU-rätten är upp-

byggd på ett sätt som medför att eventuella luckor i rätten inte kan fyllas med unionsrättsliga 

källor. Svar kan förvisso finnas i Bernkonventionens bestämmelser, men eftersom Bernunionen 

omfattar fler än de europeiska länderna är det inte lämpligt att EU-domstolen tar tolknings-

företräde för bestämmelsernas innebörd. Detta gäller i synnerhet eftersom inga andra än EU:s 

medlemsstater binds av avgörandena. Därmed finns betydande skillnader med den tolkning EU-

domstolen gör över Bernkonventionen, gentemot exempelvis tillämpningar av 

Europakonventionens regler. Europakonventionen binder enbart europeiska stater och det finns 

en överstatlig domstol med yttersta ansvar att tolka Europakonventionens bestämmelser. Där-

med finns en tydligare möjlighet att begränsa skadeeffekterna av en felaktig eller allt för långt-

gående tolkning. 

 

En annan del av problematiken ligger i den uppdelning som gjorts av immaterialrätterna, som 

dels handelsinstrument och dels egendom. En rättsordning där olika, till viss del överlappande, 

internationella överenskommelser skyddar olika aspekter, kanske inte längre är möjlig. Om den 

globala handeln och liberaliserade marknaden inte tillåter att den ideella och ekonomiska rätten 

till ett verk åtskiljs är det möjligt att skydden kan säkerställas mer effektivt utan att en sådan 

skiljelinje krävs. Det ankommer närmast på politiker och lagstiftare att avgöra om den ordning 

som varit under en längre tid fortfarande är hållbar eller om den immaterialrättsliga lag-

stiftningen måste anpassas till det klimat som råder inom den moderna världshandeln.  
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8. Avslutning 

I detta kapitel kommer arbetet att sammanfattas genom besvarande av frågeställningarna som 

ligger till grund för syftet med arbetet. Arbetet avslutas sedan med en kort reflektion över 

forskningsläget. 

 

8.1. Besvarande av arbetets frågeställningar 

Nedan kommer de ställda frågeställningarna kortfattat att redogöras för under separata avsnitt. 

 

8.1.1. Har EU-domstolen tilldelats tillräcklig kompetens för att tolka och tillämpa 

Bernkonventionen? 

Unionsrätten vilar på den fundamentala principen om tilldelade befogenheter. Genom fördragen 

har medlemsstaterna skapat EU. Av detta följer att EU inte har kompetens att agera utanför de 

i fördragen tilldelade kompetenserna, eller i den mån det finns en underförstådd befogenhet 

genom att kompetensen krävs för att en av EU:s institutioner ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

För varje åtgärd som vidtas krävs därmed en rättslig grund som kan utläsas ur primärrätten. Av 

vad som framkommit i arbetet har EU-domstolen inte tilldelats den kompetens som krävs för 

att tolka Bernkonventionen i sina avgöranden. 

 

TRIPs-avtalet anses vara ett sådant internationellt traktat som har en särskild koppling till den 

internationella handeln, som en av huvudtraktaten i WTO-systemet har TRIPs-avtalet som 

huvudsakliga syfte att främja, underlätta och reglera handeln. TRIPs-avtalet har också direkt 

och omedelbar påverkan på den internationella handeln. Av den anledningen har EU-domstolen 

konstaterat att TRIPs-avtalet faller inom EU:s gemensamma handelspolitik (artikel 207.1 

FEUF), vilken unionen har exklusiv kompetens över (artikel 3.1 e) FEUF). Denna rättsliga 

grund kan dock inte tillämpas på Bernkonventionen, eftersom Bernkonventionen inte kan anses 

ha den koppling till den internationella handeln som krävs. Det faktum att TRIPs-avtalet ålägger 

avtalsparterna att följa Bernkonventionens bestämmelser kan därför inte medföra att EU övertar 

tolkningskompetens över ett internationellt traktat unionen inte har tillträtt.  

 

På liknande sätt finns inte en lämplig rättslig grund för unionens tolkningskompetens genom 

Rättighetsstadgan eller de harmoniserande sekundärrättsliga akterna. Rättighetsstadgan säker-

ställer förvisso ett egendomsskydd över immateriell egendom. Denna rättsliga grund i de 

mänskliga rättigheterna kan svårligen omfatta ett rent immaterialrättsligt traktat. Syftena med 
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den harmoniserande lagstiftningen, och den rättsliga grunden för upprättandet av sekundär-

rätten, som till exempel Infosocdirektivet, är säkerställandet av den inre marknaden och att kon-

kurrensen inte snedvrids. Sekundärrätten har därmed uttalade ekonomiska ändamål, vilket inte 

kan omfatta Bernkonventionen.  

 

Tilldelad kompetens saknas alltså. Det kan dessutom inte sägas att tolkningskompetens över 

Bernkonventionen är en nödvändighet för att EU-domstolen ska kunna meddela sina förhands-

avgöranden. Bernkonventionen utgör inte en unionsrättslig källa och det är möjligt för EU-

domstolen att avgöra unionsrättsliga tvister utan att genom en extensiv tolkning av 

Bernkonventionen ge dess bestämmelser en innebörd som anpassats till unionsrätten.  

 

8.1.2. Finns det stöd i traktaträtten för att EU-domstolen har kompetens att gå utöver 

de tilldelade befogenheterna och ändå tolka Bernkonventionen? 

I den internationella traktaträtten finns allmänna tolkningsregler som står fritt för internationella 

domstolar att använda sig av. Det finns i den internationella rätten intressen av att en större 

helhet än den interna beaktas och att vissa begrepp och uttryck ges likvärdiga, autonoma inne-

börder. I detta avseende finns en långtgående möjlighet för världens domstolar att vägledas av 

även andra internationella rättsakter än de som är direkt tillämpbara.  

 

Det är dock en väsentlig skillnad i när en domstol låter sig vägledas och när den tillämpar regler. 

En grundläggande princip inom traktaträtten är att tolkningskompetens automatiskt tillfaller de 

stater eller organisationer som tillträder traktaten. Genom samarbetet inom EU har medlems-

staterna förvisso överlåtit viss sådan kompetens till unionen. Detta förklarar till exempel 

unionens exklusiva tolkningskompetens över TRIPs-avtalet. Även om medlemsstaterna som 

sådana också är part i TRIPs-avtalet har de överlåtit exklusiv kompetens över den gemensamma 

handelspolitiken till EU, och därmed har de inte kompetens över sådana internationella rätts-

akter som faller inom detta omfång. Av vad som framgått genom besvarandet av den första 

frågeställningen faller Bernkonventionen inte in i den gemensamma handelspolitiken, och 

unionen har inte heller tilldelats någon annan kompetens över Bernkonventionen. Därmed ska 

tolkningskompetensen tillfalla medlemsstaterna. Detta hindrar inte att EU-domstolen låter sig 

vägledas av Bernkonventionens bestämmelser. Den får dock inte ge bestämmelserna ett inne-

håll som inte framkommer av ordalydelsen eller andra avgöranden, från nationella domstolar 

med kompetens över Bernkonventionen. 
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8.1.3. Vilka konsekvenser medför doktrinen om ny allmänhet på de unionsrättsliga för-

hållandena? 

Doktrinen om ”ny allmänhet” etablerades av EU-domstolen i målet Rafael Hoteles genom en 

tolkning av artikel 11bis ii) i Bernkonventionen. Doktrinen tillämpas för att avgöra när en över-

föring av ett upphovsrättsligt skyddat verk till allmänheten utgör ett intrång i upphovsrätts-

innehavarens ensamrätt. Överföringen måste rikta sig till en annan allmänhet än den som 

potentiellt kunde ta del av den ursprungliga överföringen. Detta har EU-domstolen utläst ur 

rekvisitet att en vidaresändning ska göras av ett annat sändningsföretag än det ursprungliga. 

 

EU-domstolen saknade kompetens att tolka Bernkonventionen på det sätt som den gjorde när 

den skapade doktrinen om ny allmänhet. Det finns dock ingen högre instans än EU-domstolen 

och doktrinen om ny allmänhet har blivit gällande rätt vid tillämpningen av Infosocdirektivet. 

Medlemsstaterna har en långtgående lojalitetsplikt gentemot unionen och plikt att säkra EU-

rättens effektiva genomslag genom att ge unionsrätten företräde. Det talar för att medlems-

staterna, trots EU-domstolens överträdde av sina kompetenser, binds av avgörandena. Även om 

EU-domstolen i sina avgöranden konstaterat att Bernkonventionen förvisso utgör en sådan 

internationell överenskommelse som omfattas av artikel 351 FEUF, och därmed kan få före-

träde framför EU-rätten, har medlemsstaterna en begränsad möjlighet att tillämpa detta undan-

tag. I stort sett är det endast sådana åtgärder som är absolut nödvändiga att vidta för att inte 

strida mot sådana åtgärder får vidtas på bekostnad av unionsrätten. Det mesta talar därmed för 

att medlemsstaterna förbinds att följa EU-domstolens tolkning av Bernkonventionen. Med detta 

sagt innebär det inte att all fortsatt tolkningskompetens över Bernkonventionen överlåtits.  

 

8.1.4. Vad blir konsekvensen av en delad kompetens mellan EU och medlemsstaterna 

över Bernkonventionen?    

Risken med en delad kompetens mellan EU och medlemsstaterna är antingen att 

Bernkonventionen förlorar sin betydelse som rättskälla i medlemsstaternas rättsordningar, eller 

att konkurrerande tillämpningar på global nivå inom Bernunionen förminskar 

Bernkonventionens möjlighet att uppnå dess syften. 

 

En delad kompetens inom unionsrätten innebär att EU och medlemsstaterna båda har kom-

petens att vidta åtgärder på området (artikel 4 FEUF), i det här fallet, tolka och tillämpa 
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Bernkonventionens bestämmelser. En delad kompetens är dock inte bestående. I den mån EU 

brukar sin kompetens förlorar medlemsstaterna sin. Detta innebär att en delad kompetens över 

Bernkonventionen i slutändan kan innebära att EU får exklusiv kompetens över 

Bernkonventionen. Det kan förvisso finnas ett sådant intresse, för att det inte ska uppstå 

parallella tolkningar av samma bestämmelser, som därmed kan ha olika innebörd beroende på 

om nationell- eller EU-rätt tillämpas. Det innebär dock även en underförstådd kompetens-

överföring som medlemsstaterna kanske inte har räknat med.  

 

Tolkningskollisioner kan medföra att bestämmelserna förlorar sin betydelse och verkan. 

Eftersom det saknas en överstatlig domstol med kompetens över Bernkonventionen ankommer 

det på konventionsstaterna att ge de vaga bestämmelserna ett mer precist innehåll. För det fall 

att EU:s medlemsstater tillämpar en, antagligen främst ekonomisk, tolkning av 

Bernkonventionens regler, medan resterande konventionsstater tillämpar bestämmelserna för 

att säkra egendomsskyddet och kanske framförallt de ideella rättigheterna i konventionen, kan 

samma bestämmelser på ett globalt plan får olika innebörd. Detta riskerar att underminera be-

stämmelsens genomslag över huvud taget.  

 

8.2. Avslutande reflektioner 

I dagsläget finns flera oklarheter i kompetensfördelningen angående Bernkonventionen. Ytterst 

ankommer det på lagstiftare och politiker att besvara i vilken riktning utvecklingen ska gå, men 

det finns många intressanta juridiska aspekter som kan vidareutvecklas och forskas inom. Ex-

empelvis vore det intressant att utveckla huruvida doktrinen om ny allmänhet rent faktiskt inne-

bär ett brott mot formaliakravet i Bernkonventionen, och om detta kan medföra att medlems-

staterna kan undgå tillämpningen av doktrinen, med hänvisning till artikel 351 FEUF. Det är 

även av vikt att fortsätta studera uppdelningen mellan immaterialrättens dubbla funktioner, dels 

som handelsredskap och dels som egendom, och om det finns plats på den moderna marknaden 

att  en sådan uppdelning görs.  
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9. Källor  

Offentligt tryck från EU 

Direktiv 
Rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram 

[cit. Softwaredirektivet] 
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Infosocdirektivet] 

 

Beslut 
Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska ge-

menskapens vägnar - vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet - av de avtal som 

är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986-1994) [Europeiska 

gemenskapernas officiella tidning L 336 av den 23 december 1994] [cit. Beslut 94/800/EG] 

 

Nationellt offentligt tryck 

Svensk författning  
Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

 

Svenska propositioner 
Regeringens proposition 2004/05:110, Upphovsrätten i informationssamhället - genom-

förande av direktiv 2001/29/EG, m.m. [cit. Regeringens proposition 2004/05:110] 

 

Domstolspraxis 

Avgöranden från EU-domstolen 
C-6/64, dom av den 15 juli 1964, Costa mot E.N.E.L., REG 1964, s. I/00211 [cit. C-6/64, 

Costa mot E.N.E.L.] 

C-24/67, dom av den 29 februari 1968, Parke, Davis & Co mot Probel m.fl., REG 1968,  

s. I-00329 [cit. C-24/67, Parke, Davis & Co] 

C-22/70, dom av den 21 mars 1971, Europeiska Gemenskapens kommission mot Europeiska 

gemenskapens råd (ERTA), REG 1971, s. 263, svensk specialutgåva volym 1, s. 551  

[cit. C-22/70, ERTA] 
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C-130/73, dom av den 27 november 1973, Magdalena Vandeweghe m.fl. mot 

Berufsgenossenschaft für die chemische Industrie, REG 1973, s. 01329 [cit. C-130/73, 

Vandeweghe m.fl.] 

C-155/73, dom av den dom den 30 april 1974, Giuseppe Sacchi, REG 1974, svenska 

rättsfallssamlingen s. II-00269 [cit. C-155/73, Sacchi] 

C-181/73, dom av den 30 april 1974, Haegman mot Belgiska staten, REG 1974 s 449; svensk 

specialutgåva, volym 2 [cit. C-181/73, Haegman] 

C-34/74, dom av den 12 november 1974, Roquette Frères mot Franska staten, REG 1974, 

s. 1217 [cit. C-34/74, Roquette Frères]  

C-55/80 och C-57/80, dom av den 20 januari 1981, Musik-Vertrieb membran GmbH och K-

tel International mot GEMA, REG 1981, svenska rättsfallssamlingen s. VI-00001  

[cit. C-55/80 och C-57/80, Musik-Vertrieb] 

C-292/82, dom av den 17 november 1983, Merck Hauptzollamt Hamburg-Jonas, REG 1983, 

s. 3781 [cit. C-292/82, Merc] 

C-337/82, dom av den 21 februari 1984, St. Nikolaus Brennerei und Likörfabrik mot 

Hauptzollamt Krefeld, REG 1984, s. 1051 [cit. C-337/82, St. Nikolaus] 

C-14/83, dom av den 10 april 1984, Von Colson och Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen, 

REG 1984, s. VII/00577 [cit. C-14/83, Von Colson] 

C-165/87, dom av den 27 september 1988, Kommissionen mot rådet, REG 1988, s. 5545, 

svensk specialutgåva, volym 9, s. 727 [cit. C-165/87, Kommissionen mot rådet] 

C-70/88, dom av den 22 maj 1990, Europaparlamentet mot rådet, REG 1990 s. I-2041, 

svensk specialutgåva, volym 10, s.425 [cit. C-70/88, Europaparlamentet mot rådet] 

C-213/89, dom av den 19 juni 1990, The Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte 

Factortame, REG 1990, s. I-2433, svensk specialutgåva, volym 10, s. 435 [cit. C-213/89, 

Factortame] 

C-188/89, dom av den 12 juli 1990, A. Foster m.fl. mot British Gas plc., REG 1990, s. I-3313; 

svensk specialutgåva, volym 10 s. 00479 [cit. C-188/89, Foster ] 

C-106/89, dom av den 13 november 1990, Marleasing mot Comercial Internacional de 

Alimentación, REG 1990, s I-4135; svensk specialutgåva, volym 10 [cit. C-106/89, 

Marleasing] 

C-324/93 dom av den 28 mars 1995, The Queen mot Secretary of State for Home Department, 

ex parte Evans Medical Ltd och Macfarlan Smith Ltd., REG 1995, s. I-00563 [cit. C-324/93, 

Evans Medical] 

C-241/91 P och C-242/91 P, dom av den 6 april 1995, RTE och ITP mot kommissionen, REG 

1995, s. I-00743 [cit. C-241/91 P och C-242/91 P, RTE] 

C-124/95, dom av den 14 januari 1997, The Queen, ex parte Centro-Com mot HM Treasury 

och Bank of England, REG 1997, s. I-00081 [cit. C-124/95, Centro-Com] 
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C-53/96, dom av den 16 juni 1998, Hermès International mot FHT Marketing Choice, REG 

1998, s. I-03603 [cit. C-53/96, Hermès] 

C-341/95, dom av den 14 juli 1998, Gianni Bettati mot Safety Hi-Tech Srl., REG 1998, s. I-

04355 [cit. C-341/95, Bettati] 

C-149/96, dom av den 23 november 1999, Portugal mot rådet, REG 1999, s I-8377  

[cit. C-149/96, Portugal mot rådet]  

C-62/98, dom av den 4 juli 2000, Portugal mot kommissionen, REG 2000, s. I-05171  

[cit. C-62/98, Portugal mot kommissionen] 

C-300/98 och C-392/98, dom av den 14 december 2000, Dior mot Tuk m.fl., REG 2000,  

s. I-11307 [cit. C-300/98 och C-392/98, Dior] 

C-307/99, dom av den 2 maj 2001, OGT Fruchthandelsgesellschaft mbH mot Hauptzollamt 

Hamburg-St. Annen, REG 2001, s. I-03159 [cit. C-307/99, OGT] 

C-224/01, dom av den 30 september 2003, Köbler mot Österrike, REG 2003, s. I-10239  

[cit. C-224/01, Köbler] 

C-93/02 P, dom av den 30 september 2003, Biret International mot rådet, REG 2003,  

s. I-10497 [cit. C-93/02 P, Biret International] 

C-397/01–C-403/01, dom av den 5 oktober 2004, Pfeiffer m.fl. mot Deutsches Rotes Kreutz, 

REG 2004, s. I-08835 [cit. C-397/01–C-403/01, Pfeiffer m.fl.] 

C-377/02, dom av den 1 mars 2005, Léon Van Parys NV mot Belgisch Interventie- en 

Restitutiebureau (BIRB), REG 2005, s. I-1465 [cit. C-377/02, Van Parys] 

C-347/03, dom av den 12 maj 2005, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia och Agenzia 

regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) mot Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 

REG 2005, s. I 3785 [cit. C-347/03, Friuli-Venezia Giulia]  

C-306/05, dom av den 7 december 2006, Sociedad General de Autores y Editores de España 

(SGAE) mot Rafael Hoteles SA, REG 2006, s. I-11519 [cit. C-306/05, Rafael Hoteles] 

C-431/05, dom av den 11 september 2007, Produtos Farmacêuticos Ld mot Merck & Co. Inc. 

och Merck Sharp & Dohme Ldª, REG 2007, s I-7001 [cit. C-431/05, Merck Genéricos] 

C-275/06, dom av den 29 januari 2008, Promusicae mot Telefónica de España SAU, REG 

2008, s. I-00271 [cit. Promusicae] 

C-308/06, dom av den 3 juni 2008, Intertanko m.fl. mot Secretary of State for Transport, REG 

2008, s I-4057 [cit. C-308/06, Intertanko m.fl.] 

C-120/06 P och C-121/06 P, dom av den 9 september 2008, FIAMM m.fl. mot rådet och 

kommissionen, REG 2008, s I-6513 [cit. C-120/06 P och C-121/06 P, FIAMM m.fl.] 

C-411/06, dom av den 8 september, Kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2009, 

s. I 7585 [cit. C-411/06, Kommissionen mot parlamentet och rådet] 
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C-555/07, dom av den 19 januari 2010, Kücükdeveci mot Swedex GmbH & Co. KG, REG 

2010, s. I-00365, [cit. C-555/07, Kücükdeveci] 

C-136/09, dom av den 8 mars 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon 

Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon mot Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai 

Touristiki Etaireai, REG 2010, s. I-00037 [cit. C-136/09, Organismos Sillogikis] 

C-63/09, dom av den 6 maj 2010, Axel Waltz mot Clickair SA, REG 2010, s. I-04239  

[cit. C-63/09, Waltz] 
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Ltd m.fl. mot QC Leisure m.fl. och Karen Murphy mot Media Protection Services Ltd, REG 

2011, s. I-09083 [cit. C-403/08 och C-432/08, Premier League] 

C-431/09 och C-432/09, dom av den 13 oktober 2011, Airfield NV och Canal Digitaal BV mot 
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[cit. C-431/09 och C-432/09, Canal Digitaal] 

C-70/10, dom av den 24 november 2011, Scarlet Extended mot Société belge des auteurs, 

compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), REG 2011, s. I-11959  

[cit. C-70/10, Scarlet Extended] 

C-277/10, dom av den 9 februari 2012, Martin Luksan mot Petrus van der Let, publicerat i 

den elektroniska rättsfallssamlingen [cit. C-277/10, Luksan] 

C-360/10, dom av den 16 februari 2012, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en 

Uitgevers CVBA (SABAM) mot Netlog NV, publicerat i den elektroniska rättsfallssamlingen 

[cit. C-360/10, SABAM] 

C-180/11, dom av den 15 november 2012, Bericap Záródástechnikai Bt. mot Plastinnova 

2000 Kft., publicerat i den elektroniska rättsfallssamlingen [cit. C-180/11, Bericap] 

C-414/11, dom av den 18 juli 2013, Daiichi Sankyo Co. Ltd och Sanofi-Aventis Deutschland 

GmbH mot DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon, publicerat i den 

elektroniska rättsfallssamlingen [cit. C-414/11, DEMO] 

C-466/12, dom av den 13 februari 2014, Nils Svensson m.fl. mot Retriever Sverige AB, ej ännu 

publicerat [cit. C-466/12, Svensson] 

C-351/12, dom av den 27 februari 2014, OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 

hudebním o.s. mot Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., ej ännu publicerat  

[cit. C-351/12, OSA] 

 

C-314/12, dom av den 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien GmbH mot Constantin Film 

Verleih GmbH och Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH., ej ännu publicerat  

[cit. C-314/12, UPC Telekabel Wien] 

C-583/12, dom av den 9 april 2014, Sintax Trading OÜ mot Maksu- ja Tolliamet, ännu ej 

publicerat [cit. C-583/12, Sintax Trading] 
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C–6/14, dom av den 26 februari 2015, Wucher Helicopter och Euro-Aviation Versicherungs 

AG mot Fridolin Santer, ännu ej publicerat [cit. C–6/14, Wucher Helicopter] 

 

Avgöranden från Tribunalen 
T-106/12, dom av den 3 juli 2013, Cytochroma Development mot OHMI - Teva 

Pharmaceutical Industries (ALPHAREN), publicerat i den elektroniska rättsfallssamlingen 

[cit. T-106/12, Cytochroma Development] 

 

Avgöranden från Europadomstolen 
Iatridis mot Grekland, dom av den 25 mars 1999, Grand Chamber, app. nr. 31107/96  

[cit. Iatridis mot Grekland] 

Beleyer mot Italien, dom av den 5 januari 2000, Grand Chamber, app. nr. 33202/96  

[cit. Beleyer mot Italien] 

Broniowski mot Polen, dom av den 22 juni 2004, Grand Chamber, app. nr. 31443/96  

[cit. Broniowski mot Polen] 

Anheuser-Busch Inc. mot Portugal, dom av den 11 januari 2007, Grand Chamber, app. nr. 

73049/01 [cit. Anheuser-Busch Inc. mot Portugal] 

Avgöranden från Permanenta internationella domstolen 
PCIJ Advisory Opinion No. 8, Delimitation of the PolishCzechoslovakian Frontier 

(Jaworcina), Ser. B, No 8 [cit. Delimitation of the PolishCzechoslovakian Frontier] 

 

Generaladvokatens förslag till avgörande 
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