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Sammanfattning 

Den 14 september 2016 presenterade kommissionen sitt förslag till ett direktiv om upphovsrätt 

på den digitala inre marknaden. I början av 2019 kommer en omröstning hållas om förslaget 

ska bli lag. Syftet med förslaget är att anpassa EU:s upphovsrättslagstiftning till en digitaliserad 

värld. Målet är att komma till bukt med det så kallade värdegapet, ett uttryck för det gap som 

uppstår när upphovsrättsinnehavare förlorar intäkter som istället går till exempelvis 

tjänsteleverantörer på vars tjänster upphovsrättsskyddat innehåll delas. Artikel 13 i förslaget 

stadgar att tjänsteleverantörer ska ingå licensavtal med upphovsrättsinnehavare för att skydda 

upphovsrättsskyddade verk som delas på plattformar som bedrivs av dessa. Enligt artikeln 

rekommenderades tjänsteleverantörer till en början att tillämpa effektiv 

innehållsigenkänningsteknik för att förhindra att upphovsrättsintrång begås på deras 

plattformar. Det innebär med andra ord att de rekommenderades att tillämpa filtreringsmetoder 

för att blockera vissa verk. I den senaste versionen av förslaget står det istället stadgat att 

automatiserad blockering av innehåll avråds och att de åtgärder som ska vidtas ska förhandlas 

fram efter att direktivet har trätt i kraft.  

Användande av effektiv innehållsigenkänningsteknik är inte kompatibelt med gällande EU-rätt. 

Det har Europeiska unionens domstol slagit fast. Det står i strid med e-handelsdirektivet som 

föreskrivet att tjänsteleverantörer inte får åläggas en skyldighet att övervaka information på sina 

tjänster. Dessutom står det i strid med grundläggande rättigheter, nämligen skydd för 

personuppgifter, yttrande- och informationsfriheten samt näringsfriheten. Detta eftersom det 

innebär övervakning av internetanvändares profiler på hemsidor, risk att tillåtet innehåll 

filtreras bort på grund av brister i tekniken samt stora kostnader för tjänsteleverantörer att 

implementera filtreringsteknologi. Det är svårt att förutse vad förslaget kommer få för praktiskt 

utfall om det blir lag i sin nuvarande lydelse eftersom praxis avseende vilka åtgärder som ska 

vidtas ska fastställas först efter direktivet har trätt i kraft. Av den anledningen, samt eftersom 

förslaget i sin nuvarande lydelse inte kan anses vara kompatibelt med grundläggande 

rättigheter, lever det varken upp till rättssäkerhetsprincipen eller proportionalitetsprincipen. En 

lämpligare lösning för att skydda upphovsrätt utan att inskränka grundläggande rättigheter 

skulle vara att ålägga tjänsteleverantörer att betala skälig kompensation till 

upphovsrättsinnehavarna. Det kan exempelvis göras genom att erbjuda internetanvändarna en 

gratisversion av tjänsten där intäkter dras in genom annonsering alternativt att kombinera detta 

med möjligheten till en betalversion där användarna undgår annonsering och istället bidrar 

direkt till upphovsrättsinnehavarnas ersättning.   
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Förkortningar1 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna   

EU  Europeiska unionen 

EUD  Europeiska unionens domstol  

EU-stadgan  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna  

FEU  Fördraget om Europeiska unionen   

FEUF   Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

FN   Förenta nationerna 

FN-stadgan  Förenta nationernas stadga 

FRA The European Union Agency for Fundamental Rights (Europeiska 

unionens byrå för grundläggande rättigheter)  

GDPR  General Data Protection Regulation (Allmän dataskyddsförordning) 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights (Konventionen 

om politiska och medborgerliga rättigheter)  

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

(Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter) 

OECD Organization for Economic Co-operation and Development 

UDHR  The Universal Declaration of Human Rights (Allmän förklaring om 

de mänskliga rättigheterna)  

WIPO World Intellectual Property Organization 

 

                                                           
1 I detta arbete tillämpas främst engelska förkortningar, eftersom dessa är vedertagna inom EU-rätten och den 

internationella rätten, men även svenska förkortningar tillämpas om dessa är vedertagna.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

I slutet av 1960-talet lyckades människan få datorer att kommunicera med varandra och lade 

därmed grunden för det enorma fenomen senare känt som internet.2 Idag använder majoriteten 

av världens befolkning internet3 och det är såväl en källa till information som ett verktyg för 

yttrande- och informationsfrihet. Samtidigt har litterära och konstnärliga verk åtnjutit 

upphovsrättsligt skydd betydligt längre än så. Redan 1886 slöts Bernkonventionen4 till följd av 

en internationell konsensus om vikten av upphovsrätt. Då anade ingen att cyberrymden, ett 

sekel senare, skulle ta världen med storm. Internet bidrar bland annat till spridande av 

information och skapar möjlighet för människor att uttrycka sig samtidigt som upphovsrätt 

syftar till att främja skapande och kreativitet genom att ge upphovsrättsinnehavare ekonomisk 

vinning.5 Emellertid möjliggör cyberrymden för upphovsrättsintrång i omfattande utsträckning. 

Med bara några klick kan vem som helst med en någorlunda förståelse för teknik ladda ner 

upphovsrättsskyddad film och musik, plagiera upphovsrättsskyddade texter och länka 

upphovsrättsskyddade verk till andra internetanvändare.  

När tekniken driver samhället i hastigheten av en rymdfarkost puttrar lagstiftningen på i 

hastigheten av en permobil, och det är inte svårt att räkna ut att det föreligger vissa svårigheter 

för lagen att vinna racet. Teknikutvecklingens fart speglar hur lagstiftaren kämpar för att 

anpassa traditionella rättsregler, såsom upphovsrätt, i ett föränderligt samhälle. Det är ingen lätt 

uppgift, men det är nödvändigt, om lagen ska spegla samhället och vara applicerbar i 

människors vardag. Den 14 september 2016 lade kommissionen fram ett förslag om ett nytt 

upphovsrättsdirektiv.6 Artikel 13 i förslaget rekommenderade till en början tillämpning av 

effektiv innehållsigenkänningsteknik för att skydda upphovsskyddade verk från spridning på 

internet och indikerar i sin nuvarande lydelse samma ståndpunkt, om än inte lika tydligt.7 

Artikeln ifråga har kritiserats från olika håll. Bland annat har det ifrågasatts om den sätter 

käppar i hjulen för internet så som vi känner det samt om den verkligen är kompatibel med flera 

av de grundläggande rättigheterna i EU-stadgan.8   

                                                           
2 Leiner, Barry M., Cerf, Vinton G., Clark, David G., Kahn, Robert E., Kleinrock, Leonard, Lynch, Daniel C., 

Postel, Jon, Roberts, Larry G., Wolff, Stephen, Brief History of the Internet, Internet Society, 1997, s. 3-4. 

Cyberrymden och webben är andra ord för internet som också kommer tillämpas i denna uppsats.   
3 Den 30 juni 2018 användes internet av 55,1 procent av världens befolkning, se Internet World Stats, Usage and 

Population Statistics, hämtat den 10 december 2018.  
4 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886, completed at Paris on 

May 4, 1896, revised at Berlin on November 13, 1908, completed at Berne on March 20, 1914, revised at Rome 

on June 2, 1928, revised at Brussels on June 26, 1948, and revised at Stockholm on July 14, 1967 (with Protocol 

regarding developing countries), 1967, United Nations Treaty Series, vol. 828, s. 221 (Bernkonventionen). 
5 Kur, Annette & Dreier, Thomas, European Intellectual Property Law, Edward Elgar Publishing Limited, 

Cheltenham, 2013, s. 5-8, 241-242.  
6 Europeiska kommissionen, Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala 

inre marknaden COM(2016) 593 final, Bryssel, 14 september 2016, 2016/0280 (COD) (Originalförslaget). 
7 Jfr Originalförslaget artikel 13 med Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I, Europaparlamentets 

ändringar antagna den 12 september 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt 

på den digitala inre marknaden (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)), (Ordinarie 

lagstiftningsförfarande: första behandlingen), P8_TA-PROV(2018)0337, Strasbourg, 12 september 2018 (Antagna 

ändringar) (Förslaget efter den 12 september 2018) artikel 13.  
8 Se exempelvis Senftleben, Martin, Angelopoulos, Christina, Frosio, Giancarlo, Moscon, Valentina, Peguera, 

Miquel & Rognstad, Ole-Andreas, The Recommendation on Measures to Safeguard Fundamental Rights and 
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1.2 Syfte och frågeställning  

Av bakgrunden ovan framgår det att det råder en potentiell konflikt mellan det föreslagna 

upphovsrättsdirektivet och grundläggande rättigheter. Syftet med denna uppsats är att utreda 

denna konflikt genom att analysera förslaget i ljuset av berörda rättigheter. Arbetet syftar vidare 

till att granska förslagets legitimitet i EU:s rättsordning och upphovsrättens framtid i ett digitalt 

EU. För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras:  

1) Hur förhåller sig artikel 13 i EU:s föreslagna upphovsrättsdirektiv till artikel 8, 11, 16 

och 17.2 EU-stadgan?  

2) Hur förhåller sig samma bestämmelse till rättssäkerhetsprincipen samt 

proportionalitetsprincipen och hur bör upphovsrätten regleras i ett digitalt EU?  

Uppsatsens kärna ligger i att väga grundläggande rättigheter mot varandra och därigenom 

besvara den första frågan. Den andra frågan behandlas i det avslutande skedet av uppsatsen 

genom att kort analysera det föreslagna direktivet i ljuset av rättssäkerhetsprincipen och 

proportionalitetsprincipen. Dessa är allmänna rättsprinciper nära sammanflätade med 

grundläggande rättigheter9 och således även med den första frågeställningen. I och med att 

förslaget för tillfället är under förhandling, och ska röstas om i början av 201910, är det på sin 

plats att väva in en analys de lege ferenda, vilket kommer göras.    

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kretsar kring ett EU-rättsligt direktivförslag och avgränsas därför till ett EU-rättsligt 

perspektiv. Att analysera direktivet i sin helhet blir för omfattande för detta arbete, varför enbart 

artikel 13 i förslaget kommer analyseras. Viss internationell rätt kommer vävas in i arbetet för 

att ge en bild av hur EU-rätten förhåller sig till denna och på vilket sätt de rättigheter som 

behandlas i uppsatsen skyddas på internationell nivå. Nationell rätt kommer enbart nämnas kort 

för att exemplifiera bedömningar gjorda av andra domstolar än EUD och för att visa på vikten 

av grundläggande rättigheter i vissa nationella konstitutioner. Sedan förslaget presenterades i 

september 2016 har det vid ett antal tillfällen modifierats. I denna studie riktas fokus på 

förslaget såsom det ser ut i den senaste versionen som röstades igenom den 12 september 2018. 

Originalförslaget kommer dock också presenteras eftersom det är av vikt för att förstå motiven 

bakom förslaget.  Förslaget ifråga har mottagit stor kritik, inte enbart för att det går i strid med 

grundläggande rättigheter, utan även av andra anledningar. Denna studie kommer emellertid 

främst fokusera på problemet med de grundläggande rättigheterna samt rättssäkerhet och 

proportionalitet.  

                                                           
the Open Internet in the Framework of the EU Copyright Reform, European Intellectual Property Review, vol. 40, 

utgåva 3, 2018, s. 149-163; Mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to 

freedom of opinion and expression, UN Doc OL OTH 41/2018, 13 juni 2018; Reda, Julia, EU copyright 

reform/expansion, publicerad den 2 oktober 2018, hämtad den 10 oktober 2018.  
9 Rättssäkerhetsprincipen är nära förankrad med rätten till en rättvis rättegång som framgår av EKMR artikel 6 och 

EU-stadgan artikel 47. Proportionalitetsprincipen går i princip ut på att väga medlet mot målet och när det är 

nödvändigt är det ofta just för att grundläggande rättigheter riskerar att inskränkas genom det föreslagna medlet. 

Dessa principer kommer förklaras med ingående senare i uppsatsen. Se mer om rättssäkerhetsprincipens och 

proportionalitetsprincipens förhållande till grundläggande rättigheter i Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, 

Europarättens grunder, 5 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 157–169. 
10 CREATe Centre: University of Glasgow, EU Copyright Reform: Evidence on the Copyright in the Digital Single 

Market Directive, hämtat den 26 oktober 2018. 
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1.4 Metod och material 

I detta arbete kommer en rättsanalytisk metod tillämpas, eftersom uppsatsens huvudsakliga 

fokus ligger på en rättsanalys byggd på fler källor än de som ingår i den traditionella 

rättskälleläran.11 Exempel på dessa källor är sådana som avser tekniska beskrivningar av 

filtreringsteknologi. Den rättsanalytiska metoden är till stor del förankrad i den traditionella 

rättsdogmatiska metoden.12 Denna metod kommer också tillämpas i detta arbete i och med att 

gällande rätt kommer fastställas med hjälp av de traditionella rättskällorna innan dessa 

analyseras utifrån en rättsanalytisk metod. Emellertid är enbart en rättsdogmatisk metod inte 

tillräcklig i sig för att kunna besvara de frågor som ställts upp i denna studie. Den rättsanalytiska 

metoden lämpar sig i förevarande fall eftersom den lämnar utrymme för analys av allmänt 

erkända värderingar13, något som är ett genomgående fundament i denna studie. Metodens 

tämligen fria och värderingsöppna karaktär gör att den på flera plan flätas samman med den 

rättspolitiska metoden14, genom vilken den får utrymme för en analys de lege ferenda.15 En 

rättsdogmatisk metod hade varit begränsad till en redogörelse de lege lata.16 I förevarande fall 

är en undersökning av alternativa åtgärder för att uppnå målet med direktivförslaget nödvändigt 

i och med att förslaget analyseras utifrån proportionalitetsprincipen.17 Av den anledningen 

ligger det i uppsatsämnets natur att behandlas utifrån en rättsanalytisk metod. Eftersom 

förevarande uppsats är en EU-rättslig studie tillämpas även en EU-rättslig metod. Denna 

kännetecknas av tillämpning av unionens rättskällor, eftersom EU-rätten står över 

medlemsstaternas nationella rätt i rättshierarkin.18 Allmänna rättsprinciper, fördragen19 och 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan)20 utgör primärrätt 

och åtnjuter en hög ställning inom unionen.21 Syftet med en lag belyses ofta i ingressen till 

lagtexten och förarbeten har därmed begränsad betydelse.22 EU-rätt och övrig internationell rätt 

är dessutom vanligt förekommande rättskällor i en rättsanalytisk metod.23 

Beträffande material tillämpas främst EU-rättens källor eftersom det är en EU-rättslig studie. I 

den mån det funnits att tillgå har svensk översättning av dessa använts eftersom svenska är 

författarens modersmål. I övrigt har engelska källor använts. Emedan det förslag uppsatsen har 

fokus på presenterades för drygt två år sedan är materialet beträffande förslaget i sig inte särskilt 

                                                           
11 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 45–

46. 
12 Sandgren, a.a., s. 46–47. 
13 Den rättsanalytiska metoden är mer öppen för värderingar, se Sandgren, a.a., s. 47.   
14 Sandgren, a.a., s. 47. 
15 Den rättspolitiska metoden kännetecknas av analys de lege ferenda, se Sandgren, a.a., s. 47–48.  
16 Sandgren, a.a., s. 43.  
17 Ett av stegen i proportionalitetsanalysen är att undersöka om det finns mindre inskränkande åtgärder, något som 

kommer återkomma senare i uppsatsen.  
18 Dom av den 5 februari 1963 i mål 26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & 

Loos mot Netherlands Inland Revenue Administration, ECLI:EU:1963:1. 
19 Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version), EUT C 326, 26.10.2012, s. 13–390 (FEU); Fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version), EUT C 326, 26.10.2012, s. 47–390 (FEUF). 
20 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, EUT C 326, 26.10.2012, s. 391–407 (EU-

stadgan). 
21 Bernitz & Kjellgren, a.a., s. 178–179.  
22 Bernitz & Kjellgren, a.a., s. 187–188, 195–197. I detta arbete kommer emellertid förarbeten i form av grönböcker 

och meddelanden från kommissionen tillämpas eftersom förarbeten har en viktig funktion i att förstå syftet med 

ett lagförslag som ännu inte trätt i kraft.  
23 Sandgren, a.a., s. 46–47. 
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omfattande. Vid redogörelsen av gällande rätt samt det föreslagna direktivet tillämpas till stor 

del rättsakter och offentligt tryck från EU samt doktrin. Till diskussionen om balansering av 

rättigheter ligger istället fokus på rättsfall, främst från EUD men även från Europadomstolen, 

för att kartlägga hur rättigheterna ifråga tidigare har balanserats mot varandra. Analysen av 

rättssäkerhetsprincipen, proportionalitetsprincipen och de lege ferenda grundar sig på blandade 

rättskällor som framförts tidigare i arbetet. 

Eftersom uppsatsen har fokus på ett aktuellt ämne som i skrivande stund är under förändring 

förlorar äldre källor snabbt sitt värde. Därför tillämpas främst källor upprättade inom loppet av 

de senaste åren. Emellertid finns det primärrätt av så grundläggande värde, såsom 

grundläggande rättigheter och allmänna rättsprinciper, att tidsaspekten för när de upprättades 

inte behöver beaktas. Vad gäller beskrivning av tekniska element essentiella för den rättsliga 

analysen i denna studie tillämpas källor av tekniskt betingad karaktär framför traditionella 

rättskällor, även om traditionella rättskällor kan vara kompletterande. Ett sådant varierande 

omfång av materialet är en värdefull grund för en djupgående analys av ett ämne som innefattar 

ämnen som sträcker sig utanför juridikens traditionella ramar. Det ska slutligen belysas att 

referenshanteringen i denna uppsats främst är baserad på rekommendationerna i boken Juridisk 

skrivguide.24 

1.5 Disposition  

I och med att kapitlen bygger på varandra inleds arbetet med en informativ och faktabaserad 

text för att sedermera övergå i en analys av presenterade fakta. Den första frågan i 

frågeställningen behandlas huvudsakligen i kapitel tre medan fråga två primärt avhandlas i 

kapitel fyra. Inledningsvis definieras upphovsrätt, internet, tjänsteleverantörer och EU för att 

framställa en tydlig grund av de komponenter som uppsatsen bygger på. Vidare i kapitel två 

presenteras gällande rätt avseende upphovsrätt i en digital kontext där även tjänsteleverantörers 

ansvar beträffande delning av onlineinnehåll beskrivs. Dessa ansvarsbestämmelser utgör en 

viktig grund för att förstå syftet med artikel 13 i förslaget och dess kompabilitet med gällande 

rätt. I samband med detta tillhandahålls även en kort beskrivning av grundläggande rättigheter 

inom EU. Kapitlet avslutas med en genomgång av direktivförslaget som det såg ut när det först 

presenterades, hur det ser ut idag samt vad som gäller avseende användningen av effektiv 

igenkänningsteknologi och hur det fungerar. Kapitel tre omfattas av grundläggande rättigheter 

och inleds med en genomgång av innebörden av de rättigheter som är aktuella för denna studie. 

Vidare presenteras principen om balansering av rättigheter och i ljuset av denna princip ställs 

skydd för personuppgifter, yttrande- och informationsfriheten samt näringsfriheten mot 

upphovsrätten. Kapitel fyra utgörs av en analys där direktivförslaget analyseras i ljuset av 

rättssäkerhetsprincipen och proportionalitetsprincipen följt av en diskussion avseende 

förslagets praktiska innebörd och påverkan på framtiden som sedermera mynnar ut i en analys 

de lege ferenda. Slutligen besvaras frågeställningarna i de sammanfattande slutsatser som 

presenteras i kapitel fem.   

  

                                                           
24 Wahlgren, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka & Wrange, Pål, Juridisk skrivguide, 4 uppl., Jure AB, Stockholm, 

2014. 
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2. Definitioner, gällande rätt och förslag till direktiv om upphovsrätt på den 

digitala inre marknaden  

2.1 Definitioner  

2.1.1 Upphovsrätt 

Upphovsrätten har funnits sedan boktryckarkonstens spridning på 1500-talet, vilket skapade 

behovet av ett rättsligt skydd för författarna.  Idag omfattas alster såsom skrifter, musik, film, 

teaterframträdanden, dans, konstverk, fotografier med mera av upphovsrätten.25 Ett alster som 

omfattas av upphovsrätt enligt Bernkonventionen åtnjuter skydd i samtliga konventionsstater, 

vilket innebär att upphovsrätten är global. Upphovsrätten innebär i korta drag att den som skapat 

ett verk som åtnjuter upphovsrättsligt skydd får ensamrätt till alstret; en ensamrätt som uppstår 

i samband med att verket skapas och varar 70 år post mortem auctoris (p.m.a.) inom EU26 

medan skyddet för närliggande rättigheter varar 50 år p.m.a.27 Ensamrätten innebär konkret sett 

att den som utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse kopierar verk, överför verk till 

allmänheten, låter bli att namnge rättsinnehavaren eller ändrar verket på ett sätt som är 

kränkande för rättsinnehavaren28 gör sig skyldig till upphovsrättsintrång.29 Syftet med 

upphovsrätten är att främja skapande och kreativitet. Avsikten är att det ska främjas genom att 

musiker, författare med mera får en skälig ekonomisk återbäring30 för de verk de har skapat 

(den ekonomiska rätten) såväl som att de får sina personliga intressen skyddade, exempelvis att 

bli namngivna (den ideella rätten).31   

2.1.2 Internet och tjänsteleverantörer 

Som nämnt i bakgrunden skapades internet redan i slutat på 1960-talet och lade grunden för en 

ny era där IT och teknologi skulle komma att genomsyra samhället i stort. Ordet internet är en 

sammansättning av latinets inter (mellan) och engelskans network (nätverk). 

Ordsammansättningen skapar beskrivningen ”mellan nätverk” och syftar på kommunikationen 

mellan datorer/nätverk som sker med hjälp av digitala länkar och som utgör internet.32 

Internetanvändare är samlingsnamnet för de som använder internet. De flesta av dessa använder 

cyberrymden som ett verktyg för att kommunicera med andra, ta emot information eller sprida 

                                                           
25 Se exempelvis Bernkonventionen artikel 2.1.  
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för upphovsrätt 

och vissa närstående rättigheter (kodifierad version), EUT L 372, 27.12.2006, s. 12–18 (Skyddstidsdirektivet) 

artikel 1.  
27 Skyddstidsdirektivet artikel 3.  
28 Det är emellertid tillåtet att ändra verk om ändringen faller inom parodi-undantaget som framgår av 

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

upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, EUT L 167, 22.6.2001, s. 10–19 (InfoSoc-

direktivet) artikel 5.3.k. 
29 Bernitz & Kjellgren, a.a., s. 174–176.  
30 Enligt InfoSoc-direktivet skäl 35 ska nivån på den skäliga kompensationen bedömas med hänsyn till 

omständigheterna i fallet. Hänsyn ska tas till den skada rättsinnehavaren har lidit och i hur stor utsträckning 

tekniska åtgärder har tillämpats. Enligt förslaget efter den 12 september 2018 skäl 39d framgår det att ersättningen 
är skälig om den överensstämmer med vad som fastställts i licensavtal mellan upphovsrättsinnehavare och 

mellanhänder. Se mer om hur skälig ersättning ska fastställas i dom av den 21 oktober 2010 i mål C-467/08, 

Padawan SL mot Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE), ECLI:EU:C:2010:620.  
31 Bernitz & Kjellgren, a.a., s. 136–143, 160–167; Kur & Dreier, a.a., s. 241–242.  
32 Detta är en väldigt förenklad av förklaring av hur internet fungerar. Den som vill veta mer om hur internet 

fungerar kan läsa om det i Murray, Andrew, Information Technology Law, 3 uppl., Oxford University Press, 

Oxford, 2016, s. 16–40.  
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information. Den ”synliga” webben är den delen av internet där folk använder sociala medier 

såsom Facebook, underhållningssidor såsom YouTube eller sökmotorer såsom Google. 

Emellertid utgör detta endast en liten del av internet. Den största delen utgörs av vad som kallas 

för ”darknet”, webbsidor som kräver anonymitet, vilket öppnar upp för kriminell verksamhet 

då förövarna blir svåra att spåra.33 Sedan internet etablerades har upphovsrättsskyddade alster 

forslats mellan nätverk, såväl på laga som olaga sätt. Exempel på en tjänsteleverantör som 

tillhandahåller tillåten streaming av upphovsrättsskyddat material är Netflix. Denna streaming 

är tillåten tack vare licensavtal med rättsinnehavaren.34 

I samband med definitionen av internet bör även en definition av leverantörer av 

informationssamhällets tjänster läggas fram, eftersom dessa spelar en viktig roll i överföring 

av information på internet och därav kommer få stort utrymme i denna uppsats. Begreppet är 

synonymt med ordet mellanhand och syftar på den part som är mittemellan 

upphovsrättsinnehavaren och tredje man, eller den slutliga mottagaren. Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har definierat leverantörer av 

informationssamhällets tjänster35 som aktörer som för samman och förvaltar transaktioner 

mellan tredje parter över internet. De ger internetanvändare tillgång till innehåll, förvaltar, 

överför och sammanställer innehåll av användarna på internet eller erbjuder dem internet-

tjänster.36 De tjänsteleverantörer som åsyftas i denna uppsats ska inte förväxlas med 

leverantörer som tillhandahåller uppkoppling mot internet, såsom Bredbandsbolaget eller 

ComHem i Sverige. Dessa spelar en viktig roll i möjliggörandet av transaktioner över internet, 

men att ålägga dem ett filtreringspåbud vore som att be Posten sprätta upp brev och leta illegal 

text och ålägga dem ansvar för den illegala text som skickades vidare och inte sållades bort. 

Europeiska Unionens Domstol (EUD) har tagit sig an upphovsrättsmål rörande 

internetuppkopplingsleverantörer, men fastställt att dessa inte ska åläggas en generell 

skyldighet att övervaka informationsöverföringar på sina nätverk.37  

En av ändringarna som gjorts i förslagets artikel 13 är att begreppet leverantörer av 

informationssamhällets tjänster har ändrats till leverantörer av delningstjänster för 

onlineinnehåll.38 Anledningen till denna ändring kommer diskuteras i avsnitt 2.3.2, men 

skillnaden i ordvalen presenteras redan nu. Leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll 

är egentligen bara en avsmalning av det tidigare ordvalet. I direktivförslaget definieras 

begreppet på följande sätt:  

”Leverantörer av informationssamhällets tjänster som har som ett av sina huvudsyften att lagra 

och ge allmän tillgång till eller att streama betydande mängder upphovsrättsskyddat innehåll som 

                                                           
33 EMCDDA & Europol, Drugs and the Darknet – Perspectives for enforcement, research and policy, 2017, s. 16. 
34 Netflix, Hur licensierar Netflix serier och filmer?, hämtat den 23 oktober 2018.   
35 Eftersom definitionen är skriven på engelska är det egentligen en definition av ”Internet intermediaries” men 

den svenska översättningen av detta är internettjänsteleverantör eller internetmellanhand, så därför går definitionen 

bra att använda i detta sammanhang.  
36 OECD, The Economic and Social Role of Internet Intermediaries, 2010, s. 9-10; Dessutom har The United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) återanvänt denna definition, se MacKinnon, 

Rebecca, Hickok, Elonnai, Bar, Allon, & Lim, Hae-in, Fostering Freedom Online – The Role of Internet 

Intermediaries, UNESCO Series on Internet Freedom, 2014, s. 19.  
37 Dom av den 15 september 2016 i mål C-484/14, McFadden mot Sony Music Entertainment Germany GmbH, 

ECLI:EU:C:2016:528, punkt 87.  
38 I denna uppsats kommer dock enbart begreppet tjänsteleverantörer användas vid beskrivningen av dessa aktörer.  
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laddas upp eller görs tillgängligt av användarna, och som optimerar innehåll och marknadsför för 

vinstsyften, bland annat genom visning, märkning, förmedling eller sekvensering av de 

uppladdade verken eller av andra alster, oavsett vilka medel som används för ändamålet, och 

därför agerar på ett aktivt sätt.”39 

2.1.3 EU  

EU är ett överstatligt samarbete med 28 (snart 27)40 europeiska medlemsstater, vilka alla har 

överlåtit en del av sin suveränitet till unionen.41 EU grundades efter andra världskriget med 

syfte att få ett slut på krigen i Europa och främja bland annat fred, välfärd och demokrati.42 

Unionen är bunden av fördrag som anger vad unionen har för kompetenser i sin lagstiftning och 

sitt beslutsfattande. I Fördraget om den Europeiska Unionen (FEU)43 stadgas de värden som 

EU grundar sig på. Dessa är ”…respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, 

rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna…”.44 Värdena ligger till grund för hela 

unionens verksamhet och måste alltid beaktas.  

Utöver de grundläggande värdena måste EU förhålla sig till ett antal grundläggande 

rättsprinciper. Två av dessa, som kommer belysas ytterligare senare i denna uppsats, är 

rättssäkerhetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Rättssäkerhetsprincipen innebär i 

korthet att rättstillämpningen ska vara förutsebar.45 Denna princip är ett essentiellt element 

inom rättsstaten, som står stadgad som ett av grundvärdena i artikel 2 FEU. 

Proportionalitetsprincipen fungerar i sig som en viktig rättssäkerhetsprincip i och med att den 

stadgar att åtgärder inte får vara mer betungande än vad som är ändamålsenligt. Principen 

kommer till uttryck i artikel 5 FEU och har till syfte att säkerställa den balans som måste råda 

mellan mål och medel.46 I EU-rättens sammanhang får åtgärder således inte vara mer 

betungande än vad som är nödvändigt för att uppnå målen i fördragen.47 

FEU kompletteras av Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF).48 En för 

sammanhanget viktig bestämmelse i FEUF är artikel 118 som är den rättsliga grund som ger 

kommissionen och EU-parlamentet kompetens att skapa unionsrättsliga immaterialrättigheter. 

Detta har emellertid ännu inte gjorts på upphovsrättens område, utan de direktiv som finns är 

                                                           
39 Förslaget efter den 12 september 2018 skäl 37a. 
40 I mars 2019 utträder Storbritannien ur EU, se Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, 

Europeiska Rådet, Rådet, Europeiska Centralbanken, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén, 

Regionkommittén och Europeiska Investeringsbanken, Förberedelser inför Förenade kungarikets utträde ur 

Europeiska unionen den 30 mars 2019, COM(2018) 556 final/2, Bryssel, 27 augusti 2018.  
41 Mål 26/62, Van Gend en Loos.  
42 Bernitz & Kjellgren, a.a., s. 22–27. 
43 FEU, se fullständigt namn i not 19. 
44 FEU artikel 2.  
45 Sådan förutsebarhet syftar på att den enskilde ska kunna förstå konsekvenserna av sitt handlande utifrån lagarna, 

se Frändberg, Åke, Om rättssäkerhet, JT 2002–01, s. 270. Det ska dock nämnas att lämpligheten i att likställa 

rättssäkerhet med förutsebarhet har ifrågasatts av bland andra Aleksander Peczenik (1937–2005), tidigare 

professor i allmän rättslära vid Lunds universitet, som poängterade att det funnits lagar genom vilka människor 

tillhörande vissa folkgrupper kunnat förutse att de kommer bli förföljda, men att sådan förutsebarhet inte kan anses 

vara rättssäker, se Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 

Fritzes förlag, Stockholm, 1995, s. 97; Utöver kravet på förutsebarhet i rättsliga angelägenheter omfattar 

rättssäkerhetsprincipen även bland annat skyddet för rättigheter och berättigade förväntningar, 

retroaktivitetsförbudet samt dubbelbestraffningsförbudet, se Bernitz & Kjellgren, a.a., s. 161–164.  
46 Bernitz & Kjellgren, a.a., s. 157–159.  
47 FEU artikel 5.4.  
48 FEUF, se fullständigt namn i not 19.   
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snarare nationella bestämmelser som har harmoniserats.49 Det har förts diskussioner om 

harmonisering av upphovsrätten verkligen är rätt väg att gå, bland annat på grund av 

ekonomiska, politiska och kulturella skäl.50 Även om de europeiska länderna ligger nära 

geografiskt skiljer de sig åt väldigt mycket kulturellt, vilket EU måste respektera.51 Svårigheten 

med harmonisering har visat sig återigen nu under förhandlingarna om förslaget till 

upphovsrättsdirektivet, eftersom det har fått ta emot mycket kritik från olika håll.52 Trots det 

var det en klar majoritet av EU-parlamentarikerna som röstade för förslaget den 12 september 

2018 (438 för, 226 mot och 39 nedlagda röster).53 Emellertid är samtliga EU-medlemsstater 

anslutna till Bernkonventionen54, vilket innebär att EU indirekt måste förhålla sig till de 

upphovsrättsliga regler som framgår av den. EU anser att harmonisering av upphovsrätten är 

viktigt och har motiverat det med att en harmoniserad upphovsrätt genererar kreativitet och 

innovation samt en förbättrad infrastruktur på internet. Detta leder i sin tur till tillväxt, ökar 

konkurrens inom europeisk industri, säkrar befintliga arbeten och skapar nya jobb.55  

I detta fall har EU valt att reglera upphovsrätten i form av ett direktiv, det vill säga samma form 

av regelverk EU har reglerat upphovsrätt med tidigare. Ett direktiv stadgar ett resultat som 

medlemsstaterna ska uppnå genom implementering av direktivet i sin nationella lagstiftning 

inom en viss angiven tidsram. Medlemsstaterna får däremot själva bestämma hur de ska gå 

tillväga för att uppnå det stadgade resultatet, vilket framgår av artikel 288.3 FEUF. På så sätt är 

direktiv ofta lättare att få igenom än förordningar, som är bindande och direkt tillämpliga i alla 

medlemsstater, eftersom direktiv är lättare att anpassa till medlemsstaternas olika 

rättsordningar.56 Denna flexibilitet innebär emellertid att den nationella lagstiftningen som 

följer av direktivet kan se olika ut från medlemsstat till medlemsstat, vilket kan innebära en 

förhållandevis svag genomslagskraft för bestämmelserna i direktivet.57 Råder det många delade 

uppfattningar medlemsstater emellan kan det föranleda komplikationer i 

harmoniseringsprocessen. 

2.2 Gällande rätt som berör upphovsrätt i en digital kontext inom EU  

Eftersom denna studie behandlar EU:s försök att reglera förhållandet mellan upphovsrätt och 

internet kommer detta förhållande börja diskuteras redan nu. Dessutom måste gällande rätt 

analyseras för att en analys av artikel 13 i det föreslagna upphovsrättsdirektivet sedan ska kunna 

göras. Det finns idag sju ikraftträdda direktiv som berör upphovsrätt inom EU.58 De flesta av 

                                                           
49 Kur & Dreier, a.a., s. 246. 
50 Se exempelvis Green Paper on Copyright and the challenges of technology – copyright issues requiring 

immediate action, COM(88) 172 final, Bryssel, 7 juni 1988, punkt 1.4.9.  
51 FEU artikel 4.2. 
52 Några exempel på offentliga personer som uttryckt oro och kritik mot förslaget är FN:s speciella rapportör för 

rätten att fritt få uttrycka sina åsikter, David Kaye, och politikern Julia Reda, medlem i det tyska piratpartiet; 

Mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and 

expression, a.a.; Reda, a.a. 
53 Europaparlamentet, Results of votes, PE 628.013, 12 september 2018, s. 2-10.  
54 Bernkonventionen, s. 223–227.  
55 InfoSoc-direktivet skäl 4.   
56 Bernitz & Kjellgren, a.a., s. 55–57.  
57 Bernitz & Kjellgren, a.a., s. 57. 
58 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram 

(kodifierad version) (Text av betydelse för EES), EUT L 111, 5.5.2009, s. 16–22 (datorprogramdirektivet); 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och 



9 

 

dessa är inriktade på just IT eller ekonomi, eftersom det är gränsöverskridande fenomen där 

mellanstatliga regelverk anses önskvärda.59 Det av dessa direktiv som är mest relevant för denna 

uppsats är det så kallade InfoSoc-direktivet som antogs 2001 med syfte att anpassa 

upphovsrätten inom EU till informationssamhället.60 Ytterligare ett direktiv värt att nämna i 

detta sammanhang är e-handelsdirektivet.61 Det har inte fokus på upphovsrätt som så, men det 

etablerar vissa standarder, exempelvis på hur övervakning får ske över internet och vilka krav 

som får eller inte får ställas på tjänsteleverantörer. Detta direktiv slår fast de så kallade safe 

harbour-undantagen.62 Även om denna uppsats har fokus på det föreslagna direktivet i 

förhållande till grundläggande rättigheter är det av essentiell vikt att även ta upp frågan om 

direktivförslagets förhållande till safe harbour-undantagen, eftersom dessa undantag ger en 

anledning till att starkt ifrågasätta förslagets kompabilitet med gällande EU-rätt. För att förstå 

safe harbour-reglerna är det emellertid nödvändigt att först förstå vad som menas med 

överföring till allmänheten.  

2.2.1 Överföring till allmänheten 

I och med internets snabba framväxt har det blivit allt vanligare att dela med sig av länkar till 

webbadresser över internet, exempelvis på sociala medier. Artikel 3.1 InfoSoc-direktivet 

stadgar att upphovsrättsinnehavare ska ha ensamrätt att bestämma om deras verk ska få 

överföras till allmänheten eller inte. Vad som menas med överföring till allmänheten får dock 

ingen tydlig förklaring i bestämmelsen. Istället har EUD försökt klargöra artikelns betydelse i 

sin praxis. De har bland annat slagit fast att det endast kan vara fråga om överföring till 

allmänheten om överföringen riktar sig till en ny publik, det vill säga en annan publik än den 

upphovsrättsinnehavaren riktade verket till när det publicerades.63  

                                                           
utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter 

(kodifierad version), EUT L 376, 27.12.2006, s. 28–35 (uthyrnings- och utlåningsdirektivet); Rådets direktiv 

93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående 

rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel, EGT L 248, 6.10.1993, s. 15–21 (satellit- 

och kabeldirektivet); Skyddstidsdirektivet (se fullständigt namn i not 26); Europaparlamentets och rådets direktiv 

96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser, EGT L 77, 27/03/1996, s. 20-28 (databasdirektivet); 

InfoSoc-direktivet (se fullständigt namn i not 28); Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/84/EG av den 27 

september 2001 om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt), EGT 

L 272, 13.10.2001, s. 32–36 (följerättsdirektivet). Dessa sju direktiv är renodlat upphovsrättsliga. Som ett åttonde 

direktiv kan även Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av 

skyddet för immateriella rättigheter (Text av betydelse för EES), EUT L 157, 30.4.2004, rättelse, EUT L 195, 

2.6.2004, s. 16–25 (sanktionsdirektivet) nämnas, eftersom även detta är relevant för upphovsrätten, samtidigt som 

det tar sikte på övrig immaterialrätt.  
59 I enlighet med subsidiaritetsprincipen ska unionen endast vidta åtgärder om målen för en viss åtgärd på bästa 

sätt uppnås på EU-nivå och inte av medlemsstaterna själva, se FEU artikel 5.3. IT och ekonomi är exempel på 

områden där målen i de flesta fall på bästa sätt uppnås genom åtgärder på EU-nivå.    
60 InfoSoc-direktivet skäl 2.  
61 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på 

informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden ("Direktiv om elektronisk 

handel"), EUT L 178, 17.7.2000, s. 1–16 (E-handelsdirektivet).  
62 E-handelsdirektivet artikel 12–14. 
63 Dom av den 4 oktober 2011 i förenade målen C-403/08 och C-429/09, Football Association Premier League 

mot Karen Murphy, ECLI:EU:C:2011:347, punkt 197; Dom av den 18 mars 2010 i mål C-136/09, Organismos 

Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon mot Divani Akropolis Anonimi 

Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireai, ECLI:EU:C:2010:151, punkt 38; Dom av den 13 oktober 2011 i förenade 

målen C-431/09 och C-432/09, Airfield, ECLI:EU:C:2011:355, punkt 72.  
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I målet Svensson64 var tolkningsfrågan om artikel 3.1 i InfoSoc-direktivet ska tolkas så att 

länkar till skyddade verk från en webbplats till en annan utgör överföring till allmänheten om 

verken ifråga är tillgängliga utan begränsning på den andra webbplatsen. EUD konstaterade att 

tillhandahållandet av den typen av länkar utgör ett tillgängliggörande och således överföring 

till allmänheten. För att överföringen ska omfattas av ensamrätten i artikel 3.1 ska den dock 

vara riktad till en ny publik vilket den inte var i detta fall.65 I målet GS Media66 var 

tolkningsfrågan om länkar utan upphovsrättsinnehavarens godkännande - till bilder som är 

upphovsrättsligt skyddade men fritt tillgängliga på en annan webbplats - utgör överföring till 

allmänheten enligt artikel 3.1 InfoSoc-direktivet. Utöver att bekräfta kravet på ny publik som 

slagits fast i Svensson67 konstaterade domstolen att om tjänsteleverantören tillhandahåller 

länkarna i vinstsyfte, och är medvetna om att de inte har upphovspersonens tillåtelse att länka 

materialet, är det överlåtelse till allmänheten i enlighet med artikel 3.1 InfoSoc-direktivet. Finns 

det ett vinstsyfte är det en presumtion för att tjänsteleverantören känner till att länkningen är 

olovlig och om upphovsrättsinnehavaren dessutom har bett leverantören ta bort materialet 

förstärks den presumtionen.68 Några av de senaste målen från EUD på området är Stichting 

Brein mot Jack Fredrik Wullems69 och Stichting Brein mot Ziggo70, båda från 2017. I målen 

slogs det fast att överföring föreligger när tjänsteleverantören medvetet och villigt spelar en 

avgörande och nödvändig roll i att tillgängliggöra det upphovsrättsskyddade materialet 

tillgängligt för sina användare.71   

2.2.2 Safe Harbour 

De så kallade safe harbour-reglerna framgår av artikel 12–14 e-handelsdirektivet. Det viktigaste 

av safe harbour-undantagen för detta sammanhang, det som artikel 13 i det föreslagna 

upphovsrättsdirektivet tar syfte på, är artikel 14 e-handelsdirektivet. Denna bestämmelse slår 

fast att tjänsteleverantörer inte ska hållas ansvariga för lagring av otillåten information. Det 

gäller under förutsättning att de inte kände till att informationen eller aktiviteten var otillåten. 

Om de fått vetskap om den otillåtna aktiviteten eller informationen gäller undantaget också 

under förutsättning att de agerat snabbt för att få bort informationen.72 Vad som menas med 

safe harbour-undantagen är följaktligen de situationer då tjänsteleverantören har immunitet mot 

ansvar för upphovsrättsintrång. Motivet till undantagsregeln är rättssäkerhet. Den digitala 

innovationen anses skyddsvärd och ska denna främjas kan tjänsteleverantörerna, som står för 

den huvudsakliga delen av informationsspridning över internet, inte åläggas allt för stora 

                                                           
64 Dom av den 13 februari 2014 i mål C-466/12, Nils Svensson m.fl. mot Retriever Sverige AB, 

ECLI:EU:C:2014:93.  
65 Mål C-466/12, Svensson, punkt 24–31. EUD:s domslut i Svensson bekräftades sedermera i dom av den 21 

oktober 2014 i mål C-348/13, BestWater International GmbH mot Michael Mebes och Stefan Potsch, 

ECLI:EU:C:2014:2315, punkt 14. 
66 Dom av den 8 september 2016 i mål C-160/15, GS Media BV mot Sanoma Media Netherlands BV m.fl., 

ECLI:EU:C:2016:644. 
67 Mål C-160/15, GS Media, punkt 37.  
68 Mål C-160/15, GS Media, punkt 51–55.  
69 Dom av den 26 april 2017 i mål C-527/15, Stichting Brein mot Jack Frederik Wullems, ECLI:EU:C:2017:300. 
70 Dom av den 14 juni 2017 i mål C-610/15, Stichting Brein mot Ziggo BV and XS4ALL Internet BV, 

ECLI:EU:C:2017:456.  
71 Mål C-527/15, Stichting Brein mot Jack Wullems, punkt 31 och 41; Mål C-610/15, Stichting Brein mot Ziggo, 

punkt 36–37.  
72 Detta är en så kallad notice-and-takedown-procedur, vilket är att föredra framför tillämpning av 

filtreringsteknologi. Disukussionen beträffande detta kommer återkomma i avsnitt 4.1.2.  
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bördor. Att inte ha ett safe harbour-undantag skulle innebära väldigt stora påfrestningar för 

tjänsteleverantörerna med tanke på hur mycket material som ständigt forslas över deras tjänster. 

Safe harbour-undantagen är med stor sannolikhet kärnan i det fria internet som vi känner till 

det, eftersom informationsspridningen inte hade kunnat ske lika oproblematiskt om 

tjänsteleverantörer hade riskerat ansvar för det innehåll som internetanvändare laddar upp och 

sprider.73 Innebörden av undantaget har preciserats av EUD. I Google France74 konstaterade 

domstolen att söktjänsteleverantörer endast omfattas av undantaget i artikel 14 e-

handelsdirektivet om leverantören inte har utövat en aktiv roll som gett denne kännedom om 

eller kontroll över berörda uppgifter.75 I L’Oréal mot eBay76 specificerade EUD 

ställningstagandet i Google France med att om tjänsteleverantören ska slippa ansvar måste 

denne varit omedveten om den dagliga verksamheten.77  

Artikel 14 kompletteras av artikel 15.1 e-handelsdirektivet som stadgar att tjänsteleverantörer 

inte får föreläggas någon skyldighet att övervaka information som omfattas av safe harbour-

undantagen liksom de inte får föreläggas att efterforska andra omständigheter som kan indikera 

olaglig verksamhet.78 Denna bestämmelse är intressant i förhållande till artikel 13 i det 

föreslagna direktivet som kommer diskuteras vidare i avsnitt 2.3.1 och 2.3.2.  

2.2.3 Grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter 

I samband med genomgången av gällande rätt måste självfallet även de grundläggande 

rättigheterna nämnas. Dessa kommer diskuteras mer djupgående i kapitel tre, men redan nu bör 

det nämnas att EU-stadgan, som garanterar unionsmedborgare grundläggande rättigheter, 

åtnjuter en hög status inom EU. Enligt artikel 6.1 FEU är EU-stadgan en primärrättslig källa av 

samma rättsliga värde som fördragen.79 Många av de rättigheter som åtnjuter skydd enligt EU-

stadgan skyddas även i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR).80 EU har 

ett tämligen speciellt förhållande till EKMR. Tidigare har det inte funnits någon möjlighet för 

unionen att tillträda EKMR eftersom en sådan rättslig grund har saknats i FEU. I och med 

Lissabonfördraget81 infördes dock en rättslig grund i artikel 6.2 FEU som möjliggör ett tillträde, 

men eftersom EKMR i sig inte möjliggör tillträde för överstatliga organisationer saknar EU 

                                                           
73 Elkin-Koren, Niva, After Twenty Years: Copyright Liability of Online Intermediaries, Frankel, Susy & Gervais, 

Daniel (red.), The Evolution and Equilibrium of Copyright in the Digital Age, Cambridge University Press, 2014, 

s. 30-32. 
74 Dom av den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08 - C-238/08, Google France SARL och Google Inc. mot 

Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL mot Viaticum SA och Luteciel SARL (C-237/08) 

och Google France SARL mot Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. (C-

238/08), ECLI:EU:C:2010:159.  
75 De förenade målen C-236/08 - C-238/08, Google France, punkt 120; EUD:s generaladvokat uttryckte i samma 

mål att vad gäller tjänsteleverantörers ansvar är ett system med generella regler för åläggande av ansvar är att 

föredra framför strikta immaterialrättsliga ansvarsregler, se de förenade målen C-236/08 - C-238/08, Google 

France, punkt 123.  
76 Dom av den 12 juli 2011 i mål C-324/09, L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl., 

ECLI:EU:C:2011:474.  
77 Mål C-324/09, L’Oréal mot eBay, punkt 116–119.  
78 Denna bestämmelse bekräftades i dom av den 29 januari 2008 i mål C-275/06, Productores de Música de España 

(Promusicae) mot Telefónica de España SAU, ECLI:EU:C:2008:54, punkt 62–68. 
79 Det framgår vidare av artikel 6 FEU att grundläggande rättigheter inom EU har sin grund i EU-stadgan, EKMR 

och medlemsstaternas gemensamma rättstraditioner avseende skydd för enskilda. 
80 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 1950, 

Europarådet (EKMR).  
81 Lissabonfördraget, som trädde ikraft 2009, är den senaste fördragsändringen. 
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fortfarande möjlighet att tillträda konventionen.82 Emellertid har EUD vid flera tillfällen 

konstaterat att mänskliga rättigheter är allmänna rättsprinciper och att EU är bundna att följa 

dessa.83 Dessutom står internationell rätt högst i EU:s normhierarki84 och därför måste unionen 

förhålla sig till FN:s regelverk85, som exempelvis konventionen om politiska och medborgerliga 

rättigheter (ICCPR)86 och konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

(ICESCR)87 som behandlar mänskliga rättigheter. För övrigt framgår det av förenta nationernas 

stadga (FN-stadgan)88 att alla medlemmar måste förhålla sig till mänskliga rättigheter.89 De 

rättigheter aktuella för denna studie är skydd för immateriell egendom, skydd för persondata, 

yttrande- och informationsfrihet samt näringsfrihet. Innebörden av dessa rättigheter och hur de 

står sig i förhållande till det föreslagna direktivet kommer diskuteras vidare i kapitel tre.     

2.3 Förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden och 

filtreringsteknologi 

Denna uppsats grundar sig i förslaget såsom det ser ut med de ändringar som röstades igenom 

den 12 september 2018. Härjämte kommer en genomgång göras av förslaget såsom det såg ut 

den 14 september 2016, det vill säga originalförslaget. Detta eftersom originalförslaget tydligt 

visar grundtanken och syftet med förslaget, och även om flera ändringar har gjorts sedan dess 

är originalförslaget av högsta betydelse att ha i beaktan vid en analys av förslaget såsom det är 

utformat idag. Notabelt är att det ännu inte finns ett slutligt förslag som kommer bli lag. Innan 

nästa omröstning kommer förslaget diskuteras och förhandlingar kommer ske. Det är mycket 

möjligt att det slutliga förslaget, som kommer röstas om i början av 2019, inte kommer se ut 

exakt som det gör just nu.   

Den 14 september 2016 lade kommissionen som bekant fram ett förslag till Europaparlamentets 

och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden. Syftet med förslaget var att 

modernisera EU:s upphovsrätt och anpassa den till dagens digitala teknik. Förslaget var en del 

i ett led av förslag som lagts sedan EU 2015 presenterade sin strategi för en digital inre 

marknad.90 Denna strategi skulle enligt Europakommissionens ordförande uppnås bland annat 

”…genom att modernisera upphovsrättsreglerna mot bakgrund av den digitala revolutionen och 

                                                           
82 Kur & Dreier, a.a., s. 79.  
83 EUD:s yttrande 2/94 av den 28 mars 1996, I-1763; Kur & Dreier, a.a., s. 80–83. 
84 FEU artikel 3.5 och 21.1. Notera att EUD i dom av den 18 juli 2013 i mål C-584/10 P, kommissionen m.fl. mot 

Kadi, ECLI:EU:C:2013:518, punkt 97–134 har slagit fast att EU-stadgan ska ha företräde om denne står i konflikt 

med förenta nationernas stadga och stadga för den internationella domstolen, 1945 (FN-stadgan).   
85 Det ska understrykas att unionen i sig inte är medlem i FN, även om den har observatörsstatus, men samtliga 

EU-medlemsstater är FN-medlemmar, se United Nations, Member States, hämtat den 3 januari 2019.  
86 International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, United Nations Treaty Series, vol. 999, s. 171 

(ICCPR).  
87 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966, United Nations Treaty Series, vol. 993, 

s. 3 (ICESCR).  
88 FN-stadgan, se fullständigt namn i not 84.   
89 FN-stadgan artikel 1.3. Eftersom samtliga EU-medlemsstater är FN-medlemmar måste dessa förhålla sig till 

FN-stadgan och följaktligen måste även EU göra det.  
90 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

samt regionkommittén, En strategi för en inre digital marknad i Europa, COM(2015) 192 final, Bryssel, 6 maj 

2015.  
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de ändrade konsumentbeteendena…”.91 Syftet med strategin var vidare att förbättra tillgången 

till digitala varor och tjänster, stimulera digitala nätverk och tjänster och optimera potentialen 

för den digitala ekonomins tillväxt.92 I januari 2016, efter att denna strategi presenterats, antog 

EU resolutionen ”Mot en rättsakt för den digitala inre marknaden”.93 I resolutionen välkomnar 

parlamentet kommissionens strategi för en digital inre marknad och uppmanar till 

modernisering av EU:s upphovsrättsregler.94 De poängterar även att minimiregler bör fastställas 

för tjänsteleverantörer95, men att dessa ska vara principbaserade, tekniskt neutrala och 

framtidssäkra.96   

Samma dag som förslaget till det nya upphovsrättsdirektivet presenterades kom ett nytt 

meddelande från kommissionen, ”Mot en modernare och mer europeisk ram för 

upphovsrätten”.97 I det meddelandet framfördes att en modernisering av upphovsrätten inom 

EU måste ske med full hänsyn till de grundläggande rättigheterna.98 Under de drygt två år som 

gått sedan direktivförslaget presenterades har omröstningar skett och ändringar i förslaget 

gjorts. Europaparlamentet röstade igenom den senaste versionen av förslaget i september 2018. 

Under hösten och vintern förhandlas förslaget tillsammans med medlemsstaterna innan 

Europaparlamentet har en sista omröstning. När ett förslag har gått så långt är det ovanligt att 

det röstas ner. Om förslaget går igenom i början av 2019 kommer medlemsstaterna ha ungefär 

två år på sig att anpassa sina lagar till direktivet och våren 2021 ska direktivet vara 

implementerat i medlemsstaternas lagstiftning.99   

Grunden till förslaget är den lavinartat snabba tekniska utvecklingen och alla rättsliga problem 

den medför på området för upphovsrätt. Det finns inga begräsningar för hur snabbt tekniken 

utvecklas, till skillnad från lagen där lagstiftningsprocessen måste anpassa sig till rättssäkerhet 

och kompatibilitet med gällande rätt. Det lagförslag som behandlas i denna studie har varit ett 

förslag i över två år och har fortfarande inte trätt i kraft. InfoSoc-direktivet antogs 2001 i syfte 

att anpassa EU:s upphovsrätt till den snabba tekniska utvecklingen och ta regelverket till samma 

nivåer som allt informationssamhället har att erbjuda. Idag är InfoSoc-direktivet det viktigaste 

och mest övergripande direktivet för upphovsrätt i det digitala Europa. Emellertid har direktivet 

                                                           
91 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

samt regionkommittén, En strategi för en inre digital marknad i Europa, COM(2015) 192 final, Bryssel, 6 maj 

2015, s. 2.  
92 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

samt regionkommittén, En strategi för en inre digital marknad i Europa, COM(2015) 192 final, Bryssel, 6 maj 

2015, s. 3-4. 
93 Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2016 om ”Vägen mot en rättsakt för den digitala inre 

marknaden” (2015/2147(INI)), 19 januari 2016, EUT C 11, 12.1.2018, s. 55–78 (Resolution om ”Vägen mot en 

rättsakt för den digitala inre marknaden”).  
94 Resolution om ”Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden”, punkt 39.  
95 Resolution om ”Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden”, punkt 65.  
96 Resolution om ”Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden”, punkt 17.  
97 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

samt regionkommittén, Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten, COM(2015) 626 final, 

Bryssel, 9 december, 2015.  
98 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

samt regionkommittén, Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten, COM(2015) 626 final, 

Bryssel, 9 december, 2015, s. 12.  
99 CREATe Centre: University of Glasgow, a.a. 
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inte kunnat anpassa sig till den fortsatta tekniska utvecklingen sedan 2001 varför EU nu är i 

behov av ett nytt regelverk på området.100  

2.3.1 Artikel 13 i originalförslaget  

Flera av originalförslagets bestämmelser har från flera håll betraktats som kontroversiella och 

har av kritiker hävdats gå i strid med gällande EU-rätt.101 En av dessa bestämmelser är artikel 

13 som handlar om tjänsteleverantörers skyldigheter att skydda upphovsskyddade verk och som 

i originalförslaget lyder:  

”1. Leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och ger allmänheten tillgång till 

stora mängder verk eller andra alster som laddats upp av deras användare ska, i samarbete med 

rättsinnehavare, vidta åtgärder för att säkerställa tillämpningen av avtal som ingåtts med 

rättsinnehavare för användning av deras verk eller andra alster eller för att hindra tillgång via deras 

tjänster till verk eller andra alster som identifierats av rättsinnehavare genom samarbete med 

tjänsteleverantörerna. Dessa åtgärder, t.ex. användningen av effektiv 

innehållsigenkänningsteknik, ska vara lämpliga och proportionerliga. Tjänsteleverantörerna ska 

förse rättsinnehavare med tillräcklig information om tillämpningen och utarbetandet av åtgärderna 

samt i förekommande fall med lämplig rapportering om erkännande och användning av verk och 

andra alster.  

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de tjänsteleverantörer som avses i punkt 1 inför mekanismer 

för klagomål och prövning som finns tillgängliga för användare i händelse av tvister om 

tillämpningen av de åtgärder som avses i punkt 1.  

3. Medlemsstaterna ska vid behov underlätta samarbetet mellan leverantörer av 

informationssamhällets tjänster och rättsinnehavare genom dialoger med berörda parter för att 

fastställa bästa praxis, såsom lämplig och proportionell innehållsigenkänningsteknik, bland annat 

med beaktande av tjänsternas beskaffenhet, tillgången till sådan teknik och dess effektivitet med 

hänsyn tagen till den tekniska utvecklingen.”102 

Bestämmelsen i originalförslagets artikel 13 innebär att tjänsteleverantörer ska vara skyldiga 

att vidta åtgärder för att garantera att avtal ingångna med upphovsrättsinnehavare följs. Det 

kommissionen vill ha ut av en sådan bestämmelse är att minska det så kallade värdegapet. Med 

värdegapet åsyftas det gap mellan vad som kommer mellanhänderna till del och vad som 

kommer upphovsrättsinnehavarna till del, då plattformarna som tillhandahåller 

upphovsrättsskyddat material tjänar mycket pengar som annars skulle ha gått till 

upphovsrättsinnehavarna.103 Av den anledningen är förslaget uppskattat av såväl 

upphovsrättsorganisationer som upphovsrättsinnehavare, men det har även fått motta kritik, 

främst med tre olika rättsgrunder: a) bestämmelsen går i strid med ”safe harbour-undantagen” 

i e-handelsdirektivet, b) bestämmelsen går i strid med grundläggande rättigheter, i synnerhet 

                                                           
100 Resolution om ”Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden”, punkt 39. 
101 Se exempelvis Senftleben, Angelopoulos, Frosio, Moscon, Peguera, & Rognstad, a.a., s. 149-163; Mandate of 

the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, a.a.; 

Reda, a.a. 
102 Originalförslaget artikel 13. 
103 Frosio, Giancarlo, To Filter, or Not to Filter – That is the Question in EU Copyright Reform, Cardozo Arts & 

Entertainment Law Journal, vol. 36, 2018, s. 337-338; Stim, Transfer of value och musikskaparna, hämtat den 24 

oktober 2018; The International Federation of the Phonographic Industry, Global Music Report 2018: Annual State 

of the Industry, 2018, s. 26.  
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artikel 8, 11 och 16 i EU-stadgan och c) bestämmelsen är otydlig och således inte rättssäker.104 

I denna studie ligger huvudfokus på b, men de två andra grunderna beaktas också.   

De åtgärder som tjänsteleverantören ska vara skyldig att vidta exemplifieras i 

originalbestämmelsen med ”användningen av effektiv innehållsigenkänningsteknik”. Effektiv 

innehållsigenkänningsteknik är i princip synonymt med filtreringsteknologi105 som syftar till 

att filtrera bort upphovsrättsskyddat material för att skydda upphovsrättsinnehavaren. Hur sådan 

teknologi fungerar kommer förklaras vidare i avsnitt 2.3.3. Filtreringsteknologi av detta slag är 

kontroversiellt, framför allt då EUD har bedömt att det kan inskränka grundläggande 

rättigheter.106 Dessutom är det som bekant inte kompatibelt med artikel 15.1 e-

handelsdirektivet.107 Kritiker har vidare benämnt artikel 13 i förslaget som ”meme-förbudet” 

och hävdat att en sådan filtreringsteknologi skulle filtrera bort memes.108 Dessa skulle ”kännas 

igen” som otillåtet material av filtret och filtreras bort eftersom memes är en form av ändringar 

av verk som ofta åtnjuter upphovsrättsligt skydd.109 Emellertid finns det exempel på mål där 

EUD har bedömt det vara proportionerligt att ålägga tjänsteleverantörer att implementera 

filtreringsmetoder, främst eftersom det kan skydda upphovsrätten i en större utsträckning.110 

EUD:s något diversifierade uppfattning i denna fråga kommer diskuteras vidare i nästa kapitel.  

Grunden till artikel 13 återfinns i tre skäl i originalförslaget, nämligen skäl 37, 38 och 39. Enligt 

skäl 37 är tjänsteleverantörers tillhandahållande av upphovsrättsskyddat material utan 

upphovsrättsinnehavares samtycke den vanligaste källan till tillgängliggörandet av information 

på internet idag, vilket påverkar upphovsrättsinnehavaren negativt. Skäl 38 tar upp såväl frågan 

om överföring till allmänheten som safe harbour-undantaget. Det första stycket i skäl 38 

föreskriver att när tjänsteleverantörer lagrar och tillhandahåller upphovsrättsskyddat material 

som laddats upp av internetanvändarna måste de ingå licensavtal med upphovsrättsinnehavarna, 

förutsatt att safe harbour-undantaget i artikel 14 e-handelsdirektivet inte är applicerbart. För att 

avgöra huruvida undantaget är applicerbart eller inte ska det bedömas om tjänsteleverantören 

spelar en aktiv roll. Om denne spelar en aktiv roll ska bedömas exempelvis utifrån hur denne 

lägger fram verken ifråga och marknadsför dem.111 I skälets sista stycke föreskrivs det att 

                                                           
104 Se exempelvis Angelopoulos, Christina, On Online Platforms and the Commission’s New Proposal for a 

Directive on Copyright in the Digital Single Market, Centre for Intellectual Property Law, University of 

Cambridge, 2017, s. 31 samt Senftleben, Angelopoulos, Frosio, Moscon, Peguera & Rognstad, a.a., s. 149–163. 
105 Frosio, a.a., s. 347; Angelopoulos, a.a., s. 36.  
106 Dom av den 24 november 2011 i mål C-70/10, Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs 

et éditeurs SCRL (SABAM), ECLI:EU:C:2011:771, punkt 50; Dom av den 16 februari 2012 i mål C-360/10, 

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) mot Netlog NV, 

ECLI:EU:C:2012:85, punkt 52. 
107 Mål C-70/10, Scarlet, punkt 40; Mål C-360/10, Netlog, punkt 38. 
108 Se exempelvis Reda, a.a. Emellertid infördes skäl 21b i förslaget efter den 12 september 2018 där det föreskrivs 

att rättfärdigad användning av delar av upphovsrättsskyddade verk som laddas upp av användare inte ska omfattas 

av upphovsrätten på grund av rättssäkerhetsskäl. Likväl kan det fortfarande ifrågasättas om en sådan 

undantagsbestämmelse skulle få någon praktisk genomslagskraft när förslaget öppnar upp för filtreringsteknologi 

som inte alltid fungerar felfritt och därmed inte kan garantera att memes inte filtreras bort. För den som inte är 

bekant med uttrycket meme är det som åsyftas en bild eller kort video med tillhörande text av komisk karaktär som 

delas på internet.   
109 Genom InfoSoc-direktivet artikel 5.3.k har medlemsstaterna möjlighet att undanta memes från upphovsrätten 

genom det så kallade parodiundantaget.   
110 Dom av den 27 mars 2014 i mål C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH mot Constantin Film Verleih GmbH 

och Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, ECLI:EU:C:2014:192, punkt 62–64.  
111 Originalförslaget skäl 38 2 st.  
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säkerställandet av att licensavtalen levs upp till ska ske genom vidtagande av lämpliga och 

proportionerliga åtgärder för att skydda verken. Detta genom exempelvis ”effektiv teknik”, en 

skyldighet som bör gälla även när safe harbour-undantaget i artikel 14 e-handelsdirektivet är 

tillämplig.112 Skäl 39 betonar slutligen vikten av samarbete mellan upphovsrättsinnehavare och 

tjänsteleverantörer för att sådana tekniska igenkänningstekniker som omnämns i artikel 13 ska 

fungera så bra som möjligt. Det poängteras att upphovsrättsinnehavare och tjänsteleverantörer 

bör informera varandra bland annat om vad som ska skyddas och hur de verk som ska skyddas 

används.  

Skäl 38 i originalförslaget torde vara det mest kontroversiella av skälen eftersom det innebär 

att tjänsteleverantörer som tillhandahåller mer än enbart fysiska faciliteter utför en överföring 

till allmänheten, vilket kan tolkas som att de kan bli ansvariga för upphovsrättsintrång för 

upphovsrättsskyddade alster som flödar på deras sidor om de inte har ingått licensavtal med 

upphovsrättsinnehavaren. Det torde innebära att definitionen av överföring till allmänheten, 

såsom det uttrycktes i originalförslaget, hade förändrats från EUD:s tidigare tolkningar av 

artikel 3.1 InfoSoc-direktivet, eller kanske, rentutav, att skäl 38 inte var förenligt med EUD:s 

praxis gällande överföring till allmänheten.113 

2.3.2 Artikel 13 efter de ändringar som antogs den 12 september 2018 

Syftet med att presentera originalförslaget var att ge en tydligare bild av grundmotivet till dess 

artikel 13, men idag ser förslagslydelsen annorlunda ut. Den 12 september 2018 röstades artikel 

13 i den senaste versionen av det föreslagna direktivet igenom, dock med tämligen stora 

modifieringar från originalförslaget. Några av de mest anmärkningsvärda ändringarna är 

ändringar i val av begrepp, uppmaning om beaktan av grundläggande rättigheter och råd om att 

undvika automatiserad blockering. Till att börja med har begreppet leverantörer av 

informationssamhällets tjänster bytts ut mot leverantörer av delningstjänster för 

onlineinnehåll. Motivet bakom den ändringen är att begränsa de tjänsteleverantörer som 

omfattas av bestämmelsen till just de som lagrar och till allmänheten tillhandahåller verk som 

tjänstens användare har laddat upp och optimerar detta med vinstsyfte.114 Ytterligare en 

betydelsefull ändring är att det inte längre uttrycks att åtgärder såsom effektiv 

innehållsigenkänningsteknik bör användas. Istället specificeras det att samarbetet mellan 

upphovsrättsinnehavare och tjänsteleverantörer inte får leda till blockering av tillgång till verk 

som inte är upphovsrättsskyddade.115 Dessutom ska effektiva mekanismer införas för prövning 

om sådan omotiverad blockering skulle ske.116 Vidare får samarbetet mellan 

upphovsrättsinnehavare och tjänsteleverantörer inte leda till identifiering av enskilda eller 

behandling av deras personuppgifter.117 Slutligen ska särskild hänsyn tas till grundläggande 

rättigheter och användning av undantag samtidigt som ”bördan för små och medelstora företag 

förblir rimlig och automatiserad blockering av innehåll undviks.”118 Utöver artikel 13 har även 

artikel 13a och 13b adderats till förslaget. Dessa slår fast att medlemsstaterna ska upprätta ett 

                                                           
112 Originalförslaget skäl 38 3 st.  
113 Senftleben, Angelopoulos, Frosio, Moscon, Peguera & Rognstad, a.a., s. 159–161.  
114 Förslaget efter den 12 september 2018 skäl 37a.  
115 Förslaget efter den 12 september 2018 artikel 13.2a. 
116 Förslaget efter den 12 september 2018 artikel 13.2b. 
117 Förslaget efter den 12 september 2018 artikel 13.2b. 
118 Förslaget efter den 12 september 2018 artikel 13.3. 
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organ för tvistelösning mellan upphovsrättsinnehavare och tjänsteleverantörer samt att 

tjänsteleverantörer som gör upphovsrättskyddade verk tillgängliga för allmänheten ska ingå 

avtal med tjänsteleverantören.  

Även skälen till artikel 13 har modifierats. Skäl 37a har lagts till där begreppet leverantörer av 

delningstjänster för onlineinnehåll definieras.119 Begreppet åsyftar leverantörer av 

informationssamhällets tjänster som tar fokus på att lagra och tillhandhålla allmänheten med 

stora mängder verk som laddats upp av deras användare, och optimera detta innehåll, bland 

annat genom marknadsföring i ett vinstdrivande syfte. Tjänsteleverantörer av det slag som 

definieras i skälet är exempelvis YouTube, Facebook och Google. Skäl 37 går vidare med att 

konstatera att dessa leverantörer inte kan åtnjuta det skydd som följer av artikel 14 i e-

handelsdirektivet. Vidare nämns e-handelsdirektivet inte längre i skäl 38. Däremot kvarstår 

konstaterandet att tjänsteleverantörer utför överföring till allmänheten och därmed ansvarar för 

det innehåll som delas, vilket i sin tur leder till att de måste ingå licensavtal med 

upphovsrättsinnehavare. Dessa avtal ska vara skäliga och lämpliga. Skäl 39 har utvidgats 

ordentligt. Vikten av samarbete mellan tjänsteleverantören och rättsinnehavaren poängteras 

fortfarande, men igenkänningsteknik, eller teknik över huvud taget, nämns inte. Däremot 

poängteras det att samarbetet inte bör leda till att material som inte är upphovsrättsskyddat 

filtreras bort. Vid skäl 39 har skäl 39a, b, c och d tillkommit. Dessa belyser vikten av respekt 

för grundläggande rättigheter, vikten av organ och mekanismer för effektiv tvistlösning och 

vikten av att rättsinnehavarna får skälig och lämplig ersättning.   

Den nya versionen av förslaget visar att lagstiftaren har tagit grundläggande rättigheter i 

beaktan. I artikel 13.2a i förslaget uttrycks att yttrande- och informationsfriheten inte får 

inskränkas i och med att material som inte omfattas av upphovsrätten inte får filtreras bort. 

Artikel 13.2b ger uttryck för att användarnas persondata inte får inskränkas, då identifiering av 

enskilda eller behandling av internetanvändares personuppgifter inte får ske i samband med 

skyddandet av upphovsrätt. Det är även ett viktigt element för att upprätthålla direktivets 

kompabilitet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).120 Dessutom uttrycks 

beaktan av näringsfriheten i artikel 13.3 i och med att mindre företag inte ska åläggas för stor 

börda.  

2.3.3 Filtrering – ett krav?   

“There’s a ghost returning from the grave  

that lingers in Europe today  

and wonders whether to filter or not to filter  

as part of a copyright reform that is on the way”121  

Ett problem med det föreslagna direktivet är otydligheten i formuleringen. Att filtrera eller att 

inte filtrera, det är sannerligen frågan. Den nya formuleringen i förslagets artikel 13, att 

”automatiserad filtrering undviks”, är en intressant vändning eftersom användningen av effektiv 

                                                           
119 Se denna definition ovan i avsnitt 2.1.2. 
120 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 

med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 

av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (Text av betydelse för EES), EUT L 119, 4.5.2016, s. 1–88 

(GDPR). Syftet med denna förordning är främst att garantera skydd för personuppgifter, se artikel 1 GDPR.   
121 Frosio, a.a., s. 333.   
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innehållsigenkänningsteknik i originalförslaget rekommenderades. Kommissionens 

uppfattning har sedan förslaget presenterades varit att det ska uppnås med hjälp att 

filtreringsteknologi. I kommissionens meddelande om hantering av olagligt onlineinnehåll 

konstaterade de att automatiserad filtrering är ett viktigt verktyg för att bekämpa olagligt 

innehåll på internet och de uppmuntrade till användning av sådana tekniker.122 Det faktum att 

kommissionen har rekommenderat användningen av automatiserade filtreringsåtgärder i flera 

sammanhang tidigare - och först i de senaste ändringarna av direktivförslaget avråder från sådan 

användning - ger anledning att ifrågasätta om avrådandet verkligen är genuint.  

Det som avses med automatiserad filtrering av upphovsrättsskyddat material på internet är 

användandet av en teknologi som bidrar till att avtalslicenser och upphovsrätten respekteras 

över webben. Genom att ”känna igen” innehåll, såsom bilder, texter och musik, möjliggör 

filtreringsteknologin att innehållet inte syns för de som enligt upphovsrättsliga regler inte ska 

ha tillgång till det. Ett av problemen med filtreringsteknologi är dock att den inte är fullkomligt 

säker. För det första fungerar tekniken inte alltid som den ska, vilket kan bidra till att innehåll 

som egentligen är tillåtet filtreras bort. Detta är problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv. 

För det andra finns det alltid tekniskt kunniga personer som vet hur de tar sig runt 

filtreringssystemen. Ofta är detta fallet med de som bedriver kriminell verksamhet över internet, 

vilket innebär att den praktiska effekten inte blir så stor för de som utför de grövre 

upphovsrättsliga intrången över internet.123  

Ett alternativ till automatiserad filtrering är manuell filtrering. Det förutsätter dock att det finns 

personer anställda som kan utföra filtreringsarbetet, vilket torde vara kostsamt och belastande 

för mindre företag, något som undanbeds i förslagets artikel 13. En annan variant är en 

kombination av automatiserad och manuell filtrering där ett datorprogram identifierar 

upphovsrättsskyddat material och människor filtrerar bort det manuellt. Detta kräver 

fortfarande anställda som jobbar med filtreringen samt ett automatiserat system, men det är 

effektivare än ett rent manuellt system då det blir mindre arbete. Det är därjämte säkrare än ett 

rent automatiserat system eftersom risken att omotiverad filtrering sker är lägre, förutsatt att de 

som jobbar med det vet vad de håller på med.124  

Det finns vidare olika former av automatiserade filtreringsteknologier som på olika sätt 

identifierar innehåll på internet.125 En vanlig teknologi är den så kallade fingerprinting-

teknologin som går ut på att innehåll scannas mot en databas för att se om det är identiskt med 

något av det innehåll som redan finns registrerat i databasen.126 Exempelvis använder sig 

Facebook av igenkänningsmekanismen Audible Magic som grundar sig i fingerprinting-

                                                           
122 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala 

Kommittén samt Regionkommittén, Hantering av olagligt innehåll online - Mot ett ökat ansvar för 

onlineplattformar i Europa, COM(2017) 555 final, Bryssel, 28 september 2017, punkt 3.3.2.  
123 Olsson, Anders R, Sökes: En teknisk lösning på ondskans problem, .SE:s internetguide, nr 17, version 1.0, 

2010, s. 19–24.  
124 Olsson, a.a., s. 21–23.  
125 Det finns fyra etablerade teknologier för filtrering av innehåll på internet. Dessa är, med engelsk benämning, 

Digital watermarking, Digital fingerprinting, Hash value comparison och Content metadata search. Läs mer om 

hur teknologierna fungerar i Milano, Dominic, Content Control: Digital Watermarking and Fingerprinting, White 

Paper, Rhozet A Business Unit of Harmonic Inc., s. 2 samt Gann, Alexander & Abecassis, David, The Impact of 

a Content Filtering Mandate on Online Service Providers, Analysys Mason & Allied for Startups, 2018, s. 5.   
126 Milano, a.a., s. 2.  
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teknologin.127 Även YouTube använder fingerprinting-teknologin som grund till sitt så kallade 

”Content ID” där upphovsrättsinnehavare får möjlighet att få sina verk skyddade genom att de 

identifierar sitt upphovsrättsskyddade innehåll på YouTube. Om materialet laddas upp scannas 

det mot en databas och ger upphovsrättsinnehavaren möjligheten att välja om denne vill att 

videon ska blockeras, erhålla pengar genom att lägga in reklam i videon, eller spåra videons 

åskådarstatistik.128 Förespråkare av upphovsrättsdirektivet har hävdat att direktivet inte innebär 

införande av någon censur, utan att det innebär en möjlighet för rättsinnehavare att få sina verk 

skyddade i likhet med YouTubes ”Content ID”.129  

Det förefaller svårt att göra en lexikalisk tolkning av formuleringen eftersom det inte framgår 

om automatiserad blockering ska undvikas eller att det bör undvikas. Som sagt har förslaget, 

och i synnerhet dess artikel 13, fått motta stor kritik. Exempelvis har bestämmelsen beskrivits 

som en censurartikel som kommer leda till slutet för det fria internet.130 Av den anledningen är 

det inte orimligt att artikelns nuvarande formulering är lite av en täckmantel för att förslaget 

ska röstas igenom. Eftersom automatiserade filtreringsmetoder är effektiva, och det inte 

förekommer någon uppmaning att istället använda manuella filtreringsmetoder, skulle det inte 

vara uppseendeväckande om automatiserad innehållsblockering är den metod som majoriteten 

av medlemsstaterna kommer tillämpa i praktiken. 

Med förslagets syfte som utgångspunkt och om bestämmelsen läses mellan raderna skulle det 

till och med kunna vara så att automatiserad igenkänningsteknik är önskvärd från lagstiftarens 

håll. Om det är fallet är avsaknaden av den uttryckliga formuleringen högst problematisk, 

eftersom det leder till stor otydlighet som inte går i hand med rättssäkerhetsprincipen. Ett 

problem med direktiv som lätt uppstår när alla medlemsstater ska enas är vaghet. Olikheter 

inom medlemsstaternas kulturer och rättstraditioner gör att det råder delade uppfattningar om 

hur rättsproblem ska lösas, inte minst inom upphovsrätten.131 När förslaget dessutom har fått 

motta så stor kritik som i detta fall krävs det att ändringar görs för att förslaget ska röstas igenom 

och det är grunden till direktivförslagets diffusa karaktär.  

Vilken form av tillvägagångssätt som kommer tillämpas för att uppnå målet med direktivet är 

emellertid upp till medlemsstaterna i enlighet med artikel 288.3 FEUF. Medlemsstaterna kan 

således välja om de vill använda automatiserade igenkänningsmetoder, eller välja att överlåta 

till tjänsteleverantörerna att bestämma vilken metod de önskar använda. Automatiserad 

igenkänningsteknologi är emellertid det alternativ de flesta lär välja eftersom det är den 

effektivaste metoden för att uppnå målet med direktivet. Det faktum att förslagets förevarande 

lydelse avråder från att använda sådana metoder torde inte avskräcka medlemsstaterna från att 

göra det ändå, om det är den mest effektiva metoden. Även om förslagets artikel 13 i sin 

nuvarande form framstår som tämligen otydlig står det stadgat i artikel 13.3 att kommissionen 

                                                           
127 Audible Magic, Customers & Partners, hämtat den 25 oktober 2018.  
128 YouTube Help, How Content ID works, hämtat den 24 oktober 2018.   
129 Se exempelvis Vincent, James & Brandom, Russell, Everything You Need to Know about Europe’s New 

Copyright Directive, The Verge, publicerat den 13 september 2018, hämtat den 26 oktober 2018.  
130 Se exempelvis Mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of 

opinion and expression, a.a. samt Reda, a.a. 
131 Green Paper on Copyright and the challenges of technology – copyright issues requiring immediate action, 

COM(88) 172 final, Bryssel, 7 juni 1988, punkt 1.4.9. 
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och medlemsstaterna ska föra dialoger med upphovsrättsinnehavare och tjänsteleverantörer 

efter att direktivet trätt i kraft för att fastställa hur samarbetet mellan parterna ifråga på bästa 

sätt ska utföras.132 Förhoppningsvis kan det leda till tydligare riktlinjer.  

2.4 Sammanfattning och reflektion 

De senaste decennierna har internet forsat över världen som en tsunamivåg utan dess like. Detta 

har bidragit till att lagar har behövt revideras och anpassas till en föränderlig värld byggd på 

länkar. Ett av de rättsområden som påverkats mest av denna förändring är upphovsrätten. Då 

InfoSoc-direktivet från 2001 inte kunnat adaptera till den tekniska utvecklingen har EU-

kommissionen lagt ett nytt lagförslag med syfte att EU:s upphovsrätt ska spegla samhället som 

det ser ut idag. Precis som kommissionen motiverar är det viktigt att modernisera 

upphovsrättslagstiftningen så att den speglar dagens verklighet och belyser problemet med 

värdegapet. Emellertid finns det vissa föreslagna bestämmelser som är tämligen problematiska. 

En sådan är förslagets artikel 13 som stadgar att tjänsteleverantörer ska ingå licensavtal med 

upphovsrättsinnehavare för att skydda upphovsrättsskyddade verk som finns tillgängliga på 

leverantörernas tjänster. I originalförslaget rekommenderades tjänsteleverantörerna att använda 

effektiv igenkänningsteknik för att garantera upphovsrättsinnehavarnas ensamrätt till sina verk, 

men i den senaste versionen av förslaget rekommenderas det inte längre, utan snarare avråds. 

Sådan automatiserad innehållsigenkänningsteknik har sedan tidigare av EUD bedömts strida 

mot grundläggande rättigheter och artikel 15.1 e-handelsdirektivet. Det är således tveksamt om 

bestämmelsen är kompatibel med gällande EU-rätt. De största problemen, sett ur ett 

demokratiskt perspektiv, är kanske ändå de kollisioner som uppstår med grundläggande 

rättigheter, vilket kommer diskuteras vidare i nästa kapitel.   

                                                           
132 Detta kommer diskuteras vidare i kapitel 4. 
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3. Grundläggande rättigheter i förhållande till det föreslagna 

upphovsrättsdirektivet 

3.1 Bakgrund till grundläggande rättigheter 

Efter andra världskriget och de mörka baksidor av mänskligheten som kriget givit uttryck för 

kom mänsklig värdighet att få en ny ställning i den internationella rätten från vad den tidigare 

haft. Mänskliga rättigheter etablerades och 1948 antogs FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna (UDHR)133. Grunden till denna och övriga regelverk om mänskliga rättigheter 

återfinns i FN-stadgans artikel 1.3 som slår fast att FN ska verka för mänskliga rättigheter. Även 

om UDHR endast är en deklaration och inte bindande rätt har den kommit att bli en viktig grund 

till synen på mänskliga rättigheter som idag till stor del kommit att prägla den internationella 

rättsordningen. Den har även lagt grunden för flera internationella konventioner om mänskliga 

rättigheter.134  

Den första konventionen var EKMR som antogs av Europarådet 1950 och sedan dess har den 

skyddat mänskliga rättigheter för medborgare i konventionsstaterna. Samtliga EU-

medlemsstater är anslutna till EKMR135 och EU har kommit att utforma en unionsrättslig stadga 

för grundläggande rättigheter som i samband med Lissabonfördraget 2009 blev rättsligt 

bindande.136 Rättigheterna i EU-stadgan har sin grund i de rättigheter som framgår av EKMR137, 

även om formuleringarna ofta skiljer sig åt. Motivet bakom upprättandet av EU-stadgan var 

framför allt att stärka såväl EU:s legitimitet som förtroendet för EU-rättslig lagstiftning, men 

även att sammanställa de grundläggande rättigheterna på nationell nivå i medlemsstaterna.138 

Syftet med stadgan är vidare att ge uttryck åt de värdegrunder som framgår av artikel 2 FEU 

som belystes i avsnitt 2.2.3. Nedan kommer en diskussion föras avseende de fyra rättigheter 

som är särskilt intressanta att belysa i förhållande till frågan om filtrering av 

upphovsrättsskyddat material på internet, nämligen rätt till immateriell egendom, skydd för 

personuppgifter, yttrande- och informationsfrihet samt näringsfrihet.  

3.1.1 Rätt till immateriell egendom  

Av artikel 17.2 EU-stadgan framgår att ”immateriell egendom ska vara skyddad.” Immateriell 

egendom omnämns specifikt i artikel 17.2 EU-stadgan på grund av dess ökade betydelse samt 

för att det skydd egendom åtnjuter i artikel 17.1 EU-stadgan på ett passande sätt ska tillämpas 

även på immateriell egendom.139 Rätten till immateriell egendom åtnjuter inget uttryckligt 

skydd i EKMR, men rätten till egendom skyddas i artikel 1 tilläggsprotokoll 1 EKMR, och där 

bör rätten till immateriell egendom generellt sett också tolkas in.140 Vidare skyddas rätten till 

immateriell egendom på FN-nivå i artikel 27.2 UDHR samt i artikel 15.1c ICESCR. I målet 

                                                           
133 Universal Declaration of Human Rights, 1945, United Nations General Assembly, Resolution 217 A(III) 

(UDHR).  
134 Cameron, Iain, An Introduction to the European Convention on Human Rights, 7 uppl., Iustus, Uppsala, 2014, 

s. 27.   
135 Council of Europe, 47 Member States, hämtat den 3 januari 2019.  
136 FEU artikel 6, se beskrivning av EU-stadgans rättsställning i avsnitt 2.2.3.   
137 EU-stadgan artikel 52.3.  
138 Åhman, Karin, Grundläggande rättigheter och juridisk metod, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 59.  
139 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna, EUT C 303, 14 december 2007, s. 23.  
140 Dom av den 12 september 2006 i mål C-479/04, Laserdisken ApS mot Kulturministeriet, ECLI:EU:C:2006:549, 

punkt 65.  
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Luksan141 drog EUD en tydlig länk mellan äganderätten i artikel 17.1 och 17.2 EU-stadgan. En 

österrikisk lag stadgade att producenter skulle åtnjuta upphovsrätt i större utsträckning än 

regissörer gällande filmarbeten. En sådan lag var enligt EUD inte kompatibel med skydd för 

äganderätten såsom den fastställs i artikel 17.1 EU-stadgan.142 Det var ett uppenbart 

ställningstagande för att artikel 17.1 och 17.2 EU-stadgan omfattar samma skydd, eftersom 

målet ifråga rörde just upphovsrätt.143 Det ställningstagandet innebar därjämte EUD:s första 

koppling mellan Europadomstolens rättspraxis om äganderätt och EU:s upphovsrätt.144  

Det har länge varit oklart huruvida artikel 17.2 EU-stadgan är en rättighet av sådan vikt att den 

skulle prioriteras framför andra rättigheter vid en eventuell konflikt eller om den snarare är en 

sorts rekommendation.145 Under lång tid fanns inga tecken från EUD att rätten till immateriell 

egendom skulle tillerkännas företräde framför andra rättigheter. 2014 kom emellertid målet 

UPC Telekabel Wien146 där krav på tjänsteleverantörer att använda filtreringsmetoder ansågs 

vara tillåtet i syfte att skydda upphovsrätten. Rätteligen var inte fallet som så att EUD gav 

företräde till rätten till immateriell egendom framför andra rättigheter, utan de ansåg snarare att 

inga andra rättigheter var hotade. Detta eftersom tjänsteleverantörerna själva kan välja vilken 

metod de vill använda sig av och således inte behöver välja ett alternativ som innebär en 

orimligt stor ekonomisk belastning.147 Trots att artikel 17.2 EU-stadgan garanterar ett skydd för 

rätten till immateriell egendom är det av essentiell betydelse att denna rätt inte är en absolut 

rättighet. Därför kan den begränsas för att ge företräde till andra rättigheter. Emellertid är inte 

heller artikel 8, 11 eller 16 EU-stadgan några absoluta rättigheter och samtliga rättigheter som 

behandlas i denna studie kan således begränsas om det anses nödvändigt för att främja ett 

viktigare intresse.148 Det har därutöver hävdats att rätten till immateriell egendom inte kan väga 

lika tungt som artikel 11 EU-stadgan då yttrande- och informationsfriheten är fundamental i ett 

demokratiskt samhälle på ett sätt som rätten till immateriell egendom inte kan jämföras med.149 

Diskussionen om upphovsrättens balans till andra rättigheter kommer fortsätta i avsnitt 3.2.  

                                                           
141 Dom av den 9 februari 2012 i mål C-277/10, Martin Luksan mot Petrus van der Let, ECLI:EU:C:2012:65.  
142 Mål C-277/10, Luksan, punkt 69–70.  
143 Mål C-277/10, Luksan, punkt 68. 
144 Sganga, Caterina, EU Copyright Law Between Property and Fundamental Rights: A Proposal to Connect the 

Dots, Caso, Roberto & Giovanella, Federica, Balancing Copyright Law in the Digital Age, Springer, Berlin 

Heidelberg, 2015, s. 21.  
145 Kur & Dreier, a.a., s. 80.  
146 Mål C-314/12, UPC Telekabel Wien.  
147 Mål C-314/12, UPC Telekabel Wien, punkt 52.  
148 Att rättigheter får begränsas framgår av EU-stadgan artikel 52.1, men det framgår inte tydligt av EU-stadgan 

vilka rättigheter som får begränsas. Det går emellertid att utläsa av det faktum att rättigheterna i EU-stadgan ska 

förstås i ljuset av EKMR samt av Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna, EUT C 303, 

14 december 2007 att följande rättigheter är absoluta: artikel 1, 4, 5.1, 5.2, 10.1, 48, 49.1 & 50 EU-stadgan. Se 

även FRA, Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union in law and policymaking at 

national level: Guidance, Publications Office of the European Union, Luxemburg, 2018, s. 70–71. Följaktligen är 

inga av de rättigheter som behandlas i denna studie absoluta och de kan inskränkas i enlighet med artikel 52.1 EU-

stadgan.   
149 Stalla-Bourdillon, Sophie, Rosati, Eleonora, Turk, Karmen, Angelopoulos, Christina, Kuczerawy, Aleksandra, 

Peguera, Miquel & Husovec, Martin, An academic perspective on the copyright reform, Computer Law & Security 

Review, 2017, vol. 33, s. 6.  
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3.1.2 Skydd för personuppgifter 

Artikel 8 EU-stadgan har sin grund i artikel 39 FEU, artikel 16 FEUF, det gamla 

dataskyddsdirektivet,150 artikel 8 EKMR och konvention om skydd för enskilda vid automatisk 

databehandling av personuppgifter.151 Artikel 8 EU-stadgan går hand i hand med artikel 7 EU-

stadgan som stadgar rätt till respekt för privatlivet och familjelivet. Rätten till skydd för 

personuppgifter är starkt sammankopplad med mänsklig värdighet och har utvecklats bredvid 

framväxten av det digitaliserade samhället i syfte att skydda individer från att deras 

personuppgifter lagras av andra parter.152 Rätten till skydd för privat- och familjeliv stadgas 

vidare i artikel 8 EKMR och denna bestämmelse omfattar även skydd för personuppgifter. 

Bestämmelsen är relativt vagt formulerad och öppnar därmed upp för stater att tolka rättigheten 

utifrån sina rättstraditioner genom vad som brukar kallas margin of appreciation.153 På så sätt 

kan artikel 8 EKMR få ett bredare tolkningsutrymme i vissa medlemsstater än i andra. Eftersom 

rätten till skydd för personuppgifter inte är en absolut rättighet kan den begränsas enligt artikel 

52.1 EU-stadgan och måste tolkas in i sitt sammanhang. Emellertid får en sådan inskränkning 

endast ske om det är nödvändigt för att skydda ett viktigare intresse.154 Slutligen skyddas rätten 

till privatliv även på FN-nivå i artikel 17 ICCPR. Inom EU är skyddet för personuppgifter en 

högt rankad rättighet och maj 2018 trädde GDPR i kraft.155 Det är en förordning med motiv att 

upprätthålla skyddet för personuppgifter inom EU, främst genom att ställa högre krav på 

organisationer som lagrar personuppgifter för att säkerställa efterlevnaden av skydd för 

personuppgifter.156 Några exempel på regler som tillkommit i samband med GDPR är att 

datasubjektet ifråga måste meddelas om ett intrång i dess personuppgifter ägt rum157, 

datasubjektet har rätt att få sin data raderad158 och det krävs samtycke från datasubjektet för att 

dess data ska få lagras.159  

3.1.3 Yttrande- och informationsfrihet 

Skyddet för yttrande- och informationsfrihet i artikel 11 EU-stadgan motsvarar artikel 10 

EKMR. Innebörden och räckvidden i artikel 11 EU-stadgan är densamma som i artikel 10 

EKMR och eftersom den inte är absolut får den begränsas. Begränsningarna får emellertid inte 

gå utöver vad EKMR stadgar.160 Enligt artikel 10.2 EKMR är begränsningar av rättigheten 

endast berättigade om de:  

”… i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den nationella säkerheten, den 

territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, 

                                                           
150 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling 

av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, EGT L 281, 23.11.1995, s. 31–50. Detta direktiv 

har emellertid ersatts av GDPR.   
151 Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, 1981, 

European Treaty Series No. 108. 
152 Murray, a.a., s. 541–544.  
153 Cameron, a.a., s. 117-120; Se exempelvis Dudgeon v. the United Kingdom, Application no. 7525/76, 

Judgement of 22 October 1981, punkt 52.  
154 Ett sådant skulle exempelvis kunna vara allmän säkerhet, se Cameron, a.a., s. 117–124.  
155 GDPR artikel 99.  
156 GDPR artikel 1.2 & skäl 3.  
157 GDPR artikel 33. 
158 GDPR artikel 17. 
159 GDPR artikel 4 & 7.  
160 EU-stadgan artikel 52.3.  
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till skydd för hälsa eller moral, till skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att 

förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolarnas auktoritet och 

opartiskhet.”161  

Även artikel 10 EKMR omfattas av margin of appreciation och ger således staterna ett brett 

tolkningsutrymme.162 På FN-nivå skyddas yttrande- och informationsfrihet i artikel 19 ICCPR 

och samma artikel i UDHR. Yttrande- och informationsfriheten anses ofta vara en av 

grundstenarna i ett demokratiskt samhälle och i många rättsordningar åtnjuter det ett extra starkt 

skydd, som exempelvis i Sverige och Finland där det är grundlagsskyddat.163 Av den 

anledningen är det inte orimligt att bedöma yttrande- och informationsfriheten som en 

dominerande rättighet av de rättigheter som behandlas i denna studie.  

3.1.4 Näringsfrihet 

Näringsfriheten har sin grund i en rad rättsfall från EUD där rätten till utövande av ekonomisk 

eller kommersiell verksamhet medgetts164 samt där avtalsfriheten tillerkänts.165 Rättigheten 

ifråga grundar sig även i artikel 119.1 och 119.3 FEUF där fri konkurrens medges. Artikel 9 

FEUF stadgar dessutom att EU alltid måste beakta krav sammankopplade med främjandet av 

hög sysselsättning i sin politik och verksamhet. Eftersom näringsfriheten inte är en absolut 

rättighet får den begränsas enligt artikel 52.1 EU-stadgan med beaktande av 

proportionalitetsprincipen. Näringsfriheten åtnjuter inget motsvarande skydd i varken EKMR 

eller någon av FN:s konventioner om skydd för mänskliga rättigheter. Inom EU anses 

näringsfriheten emellertid mycket skyddsvärd eftersom unionen är uppbyggd på en 

marknadsekonomi där näringsfrihet och fri konkurrens är grundpelare.166 Rättigheten skyddar 

inte enbart individers möjlighet att bedriva näringsverksamhet, utan bidrar även till ekonomisk 

tillväxt inom EU.167  

3.2 Balansering av rättigheter   

EUD etablerade principen om balansering av rättigheter i målet Promusicae168 från 2008. 

Genom denna princip ska olika rättigheter balanseras mot varandra, i detta fall rättigheterna hos 

upphovsrättsinnehavaren, tjänsteleverantören och internetanvändaren. De rättigheter som ofta 

står i konflikt med varandra utifrån dessa tre parter är främst de som redogjorts för ovan.169 Vid 

en bedömning om det förslagna upphovsrättsdirektivet står i proportion till de rättigheter som 

                                                           
161 EKMR artikel 10.2.  
162 Cameron, a.a., s. 117-120 & 132-139; Se exempelvis Handyside v. the United Kingdom, Application no. 

5493/72, Judgement of 7 December 1976. judgement of 7 December 1976, punkt 47-49 & 57.  
163 Regeringsformen (1974:152) 2 kap 1 § 1–2 p.; Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469); Tryckfrihetsförordning 

(1949:105); Finlands grundlag (731/1999) 2 kap 12 §. 
164Se exempelvis dom av den 14 maj 1974 i mål 4/73, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung mot Europeiska 

gemenskapernas kommission, ECLI:EU:C:1974:51, punkt 14; Dom av den 27 september 1979 i mål 230/78, SpA 

Eridania - Zuccherifici nazionali och SpA Società italiana per l'industria degli zuccheri mot Ministro per 

l'agricoltura e le foreste, Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato och SpA Zuccherifici meridionali, 

ECLI:EU:C:1979:216, punkt 20 & 31.   
165 Se exempelvis dom av den 16 januari 1979 i mål 151/78, Sukkerfabriken Nykøbing Limiteret mot Ministry of 

Agriculture, ECLI:EU:C:1979:4, punkt 19; Dom av den 5 oktober 1999 i mål C-240/97, Konungariket Spanien 

mot Europeiska kommissionen, ECLI:EU:C:1999:479, punkt 99. 
166 FRA, Freedom to conduct a business: exploring the dimensions of a fundamental right, Publications Office of 

the European Union, Luxemburg, 2015, s. 12-18.  
167 FRA, Freedom to conduct a business: exploring the dimensions of a fundamental right, a.a., s. 51.  
168 Mål C-275/06, Promusicae.  
169 Angelopoulos, a.a., s. 15.  
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det eventuellt hamnar i konflikt med måste en balansering av berörda rättigheter göras för att 

utreda vilken rättighet som väger tyngst. En balansering av rättigheter är vidare nödvändig 

eftersom de rättigheter i EU-stadgan som behandlas i denna studie står på samma 

rättshierarkiska nivå och således går ingen rättighet per automatik före någon annan.170  

Tolkningsfrågan i Promusicae, målet som etablerade principen om rättighetsbalansering, gällde 

huruvida EU-rätten kräver att medlemsstaterna förpliktigar tjänsteleverantörer att bevara samt 

dela med sig av sina användares persondata i tvistemål i syfte att säkerställa ett effektivt skydd 

för upphovsrätten.171 EUD slog fast att EU-rätten inte ålägger medlemsstaterna någon sådan 

skyldighet.172 Däremot konstaterade domstolen att det är upp till medlemsstaterna att själva 

bedöma om tjänsteleverantörer ska åläggas ett sådant krav. Den bedömningen görs genom att 

medlemsstaterna tolkar direktivet i ljuset av de grundläggande rättigheterna för att finna en 

balans mellan rättigheterna ifråga. Implementering av åtgärder för att uppnå målen med direktiv 

får inte stå i konflikt med grundläggande rättigheter eller fundamentala principer såsom 

proportionalitetsprincipen.173 Detta något tvetydiga mål förtydligades året därpå i LSG-

Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten.174 I målet konstaterade EUD att 

unionsrätten inte hindrar medlemsstater från att förpliktiga tjänsteleverantörer att dela med sig 

av personuppgifter tillhörande internetanvändare som begått upphovsrättsintrång till tredje 

parter för att på så sätt kunna väcka civilrättslig talan rörande upphovsrättsintrånget.175  

Principen om balansering av rättigheter har visat sig vara vägledande i senare mål, till exempel 

i L’Oréal mot eBay. I målet hade L’Oréal väckt talan mot eBay för varumärkesintrång och 

menade att det var eBays ansvar som tjänsteleverantör att säkerställa att varumärkesintrång inte 

ägde rum på deras hemsida.176 EUD konstaterade att medlemsstaterna får ålägga 

tjänsteleverantörer att vidta åtgärder för att hindra såväl pågående immaterialrättsintrång som 

framtida risk för intrång.177 De åtgärder som vidtas för att motverka immaterialrättsintrång 

måste vara effektiva och proportionerliga och kärnan i motstående rättigheter får inte ta 

skada.178 Det förklaras dock inte på ett mer ingående plan hur en korrekt 

proportionalitetsbedömning i sammanhanget ska göras, men det står klart att åtgärderna inte får 

omöjliggöra åtnjutande av andra rättigheter.179  

En balansering av rättigheter hade varit lättare att göra om rättigheterna ifråga hade stått på 

olika nivåer i rättshierarkin, men eftersom de rättigheter som behandlas i denna studie bedöms 

                                                           
170 De absoluta rättigheterna i EU-stadgan står emellertid högre i rättshierarkin än ovan nämnda rättigheter, men 

de dessa behandlas inte i denna studie. 
171 Mål C-275/06, Promusicae, punkt 41. 
172 Mål C-275/06, Promusicae, punkt 70. 
173 Mål C-275/06, Promusicae, punkt 68.  
174 Beslut av den 19 februari 2009 i mål C-557/07, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von 

Leistungsschutzrechten GmbH mot Tele2 Telecommunication GmbH, ECLI:EU:C:2009:107.  
175 Mål C-557/07, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, punkt 29.  
176 Mål C-324/09. L’Oréal mot eBay, punkt 34 & 38.  
177 Mål C-324/09. L’Oréal mot eBay, punkt 127.  
178 Mål C-324/09. L’Oréal mot eBay, punkt 136, 139–141; Att kärnan i motstående rättigheter inte får inskränkas 

framgår även av dom av den 6 december 2017 i mål C-230/16, Coty Germany GmbH v Parfümerie Akzente 

GmbH, ECLI:EU:C:2017:941, punkt 41, mål C-70/10, Scarlet, punkt 80 samt mål C-484/14, McFadden, punkt 

88.  
179 Mål C-324/09, L’Oréal mot eBay, punkt 136. 
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som likvärdiga är detta inte så enkelt. EUD har inte gett artikel 17.2 EU-stadgan någon absolut 

och oinskränkbar status men de har inte heller förklarat hur bestämmelsen ska balanseras med 

andra rättigheter på ett praktiskt sätt. Denna vaghet gör det svårt för nationella domstolar att 

tillämpa principen om balansering av rättigheter på ett enhetligt sätt. Således kvarstår konflikten 

mellan upphovsrätt och andra rättigheter och det åligger nationella domstolar att tolka in en 

lämplig balansering av rättigheter i sin egen rättsordning som kan se väldigt annorlunda ut från 

andra medlemsstaters.180 Avsaknaden av en systematisk synkronisering mellan EU-rätten och 

nationell rätt på upphovsrättens område förtydligar inte situationen för nationella domstolar. 

Nedan ska artikel 17.2 EU-stadgan granskas i förhållande till artikel 8, 11 och 16 EU-stadgan i 

ljuset av det förslagna direktivet.  

3.2.1 Upphovsrätt mot skydd för personuppgifter   

Det riskerar att uppstå konflikt mellan upphovsrätt och skydd för personuppgifter vid 

tillämpning av filtreringsteknologi. När innehåll på en sida ska identifieras för att kontrollera 

om det är upphovsrättsskyddat så identifieras per automatik även den användaren som delat 

innehållet ifråga, eftersom innehållet finns på dennes profil.181 Två mål där EUD balanserat 

artikel 17.2 EU-stadgan mot artikel 8, 11 och 16 EU-stadgan i ljuset av filtreringsteknologi är 

Scarlet182 och Netlog183, båda med snarlika omständigheter. Upphovsrättsorganisationen 

Sabam ville tillämpa filtreringsteknologi på sidor, tillhandahållna av tjänsteleverantören Scarlet 

i det första fallet och Netlog i det andra, där de menade att internetanvändarna begick 

upphovsrättsintrång.184 Denna filtreringsteknologi skulle mer specifikt innebära att filer 

innehållande upphovsrättsskyddat material skulle identifieras och inte göras tillgängligt för 

allmänheten.185 Domstolen konstaterade att rätten till immateriell egendom inte är en absolut 

rättighet, utan den kan inskränkas i syfte att skydda andra rättigheter.186  

EUD vägde rätten till immateriell egendom mot näringsfriheten och kom fram till att det skulle 

kunna innebära väldigt komplexa och kostsamma bördor för tjänsteleverantörens 

affärsverksamhet då de skulle behöva införa ett nytt IT-system. Av den anledningen skulle ett 

filtreringssystem innebära en inskränkning av näringsfriheten som inte kan rättfärdigas i en 

balansering av rättigheter.187 Utöver näringsfrihetsinskränkningen menade domstolen även att 

det förelåg en risk att filtreringssystemet skulle inskränka internetanvändarnas 

personuppgiftsskydd. EUD ansåg detta på grund av att om ett filtreringssystem ska fungera 

krävs behandling av personuppgifter från såväl de som eventuellt begår upphovsrättsintrång 

som från de som inte gör det.188 Till sist bedömde EUD dessutom att filtreringen skulle kunna 

inskränka yttrande- och informationsfriheten, eftersom tekniken bakom filtreringsmetoderna 

inte alltid fungerar till hundra procent och därför riskerar att filtrera bort material som är 

                                                           
180 Sganga, a.a., s. 13.  
181 Med profil avses i denna uppsats internetanvändarens personliga sida på en plattform. 
182 Mål C-70/10, Scarlet.  
183 Mål C-360/10, Netlog. 
184 Mål C-70/10, Scarlet, punkt 19–20; Mål C-360/10, Netlog, punkt 20–21.  
185 Mål C-70/10, Scarlet, punkt 39–40; Mål C-360/10, Netlog, punkt 36–37. 
186 Mål C-70/10, Scarlet, punkt 43; Mål C-360/10, Netlog, punkt 41. (Emellertid är de konkurrerande rättigheterna 

i målet som bekant inte heller absoluta).  
187 Mål C-70/10, Scarlet, punkt 48; Mål C-360/10, Netlog, punkt 46–47. 
188 Mål C-70/10, Scarlet, punkt 40; Mål C-360/10, Netlog, punkt 38. 
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tillåtet.189 Kärnan i Scarlet och Netlog var att vidtagande av filtreringsteknologi och 

övervakningsförpliktelser skulle innebära en misslyckad rättighetsbalansering mellan 

upphovsrätt och andra grundläggande rättigheter.190 Därutöver fann domstolen att krav på 

tjänsteleverantörer att implementera filtreringssystem inte var förenligt med artikel 15.1 e-

handelsdirektivet.191 EUD bedömde således att åläggande av tjänsteleverantörer att använda sig 

av en övervakande filtreringsteknologi varken var förenligt med e-handelsdirektivet eller 

grundläggande rättigheter.192  

Bara två månader efter Netlog kom EUD:s dom i Bonnier Audio193 där bedömningen var den 

raka motsatsen. Den svenska Högsta domstolen sökte klargörande i huruvida en nationell 

bestämmelse där skyddandet av upphovsrätt innebar en inskränkning i rätten till skydd för 

personuppgifter var kompatibel med EU-rätten. Bestämmelsen innebar mer specifikt att 

tjänsteleverantörer ålades att identifiera IP-adresser tillhörande internetanvändare som begått 

upphovsrättsintrång och dela med sig av dessa till upphovsrättsinnehavare.194 EUD bedömde 

att bestämmelsen var kompatibel med EU-rätten, eftersom det i Promusicae fastställts att det är 

upp till medlemsstaterna att göra en balansering av rättigheter där de själva bedömer vilka 

metoder som är lämpliga att vidta.195 Ingenting i domen förklarar dock hur samma 

rättighetsbalansering kan leda till en helt annan utgång än vad den gjort endast två månader 

tidigare.  

Det har hävdats att bestämmelsen i förslagets artikel 13 endast riktar sig till det 

upphovsrättsskyddade innehållet i sig, inte till internetanvändare som delar innehållet, och att 

artikeln av den anledningen inte innebär någon inskränkning i skydd för personuppgifter.196 

Samtidigt har det från andra håll hävdats att bestämmelsen innebär en inskränkning i artikel 8 

EU-stadgan eftersom den öppnar upp för filtreringssystem som bedriver identifiering, 

systematisk analysering och lagring av information kopplad till profilerna på den plattform där 

upphovsrättsintrången begås.197 Av den anledningen är det oundvikligt för filtreringssystemet 

att identifiera innehåll utan att samtidigt komma i kontakt med den internetanvändaren som 

delat innehållet ifråga.198 Även Europadomstolen har bedömt att rätten till skydd för privat- och 

familjeliv, som är nära sammanflätad med rätten till skydd för personuppgifter, riskerar att 

inskränkas till följd av användandet av filtreringteknologi på internet.199 

                                                           
189 Mål C-70/10, Scarlet, punkt 52; Mål C-360/10, Netlog, punkt 50. 
190 Mål C-70/10, Scarlet, punkt 53; Mål C-360/10, Netlog, punkt 51. 
191 Mål C-70/10, Scarlet, punkt 40; Mål C-360/10, Netlog, punkt 38. 
192 Mål C-70/10, Scarlet, punkt 40 & 54; Mål C-360/10, Netlog, punkt 38 & 52. 
193 Dom av den 19 april 2012 i mål C-461/10, Bonnier Audio AB m.fl. mot Perfect Communication Sweden AB, 
ECLI:EU:C:2012:219. 
194 Mål C-461/10, Bonnier Audio, punkt 36. 
195 Mål C-461/10, Bonnier Audio, punkt 55–57.   
196 Lucas-Schloetter, Agnès, Transfer of Value Provisions of the Draft Copyright Directive (recitals 38, 39, article 

13), The European Authors’ Societies, 2017, s. 20.  
197 Senftleben, Angelopoulos, Frosio, Moscon, Peguera, & Rognstad, a.a., s. 152.  
198 Senftleben, Angelopoulos, Frosio, Moscon, Peguera, & Rognstad, a.a., s. 152; EUD konstaterade samma sak i 

mål C-70/10, Scarlet, punkt 39 samt mål C-360/10, Netlog, punkt 37. 
199 Se exempelvis Liberty and others v. the United Kingdom, Application no. 58243/00, Judgment of 1 July 2008, 

punkt 56; S. and Marper v. the United Kingdom, Applications nos. 30562/04 & 30566/04, Judgment of 4 December 

2008, punkt 104-105; Copland v. the United Kingdom, Application No. 62617/00, Judgment of 3 April 2007, 

punkt 41-44; Malone v. the United Kingdom, Application no. 8691/79, Judgment of 2 August 1984, punkt 83-84. 
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GDPR stärker skyddet för personuppgifter bland annat genom att begränsa den mängd 

persondata tjänsteleverantörer får lagra, hur länge den får lagras och hur den får användas.200 

På så sätt bidrar GDPR till att jämna ut balansen mellan upphovsrätt och skydd för 

personuppgifter. Eftersom GDPR är en ny förordning som trädde i kraft i maj 2018 har EUD 

ännu inte kommit med några avgöranden där GDPR tillämpats som ett verktyg vid balansering 

av upphovsrätt och skydd för personuppgifter. Genom de nya reglerna kring hur företag får 

hantera personuppgifter torde emellertid förordningen vara ett ypperligt verktyg för en sådan 

balansering. Det är möjligt att EUD kan komma att åberopa GDPR i framtida mål där 

upphovsrätten och skydd för personuppgifter ställs mot varandra.  

3.2.2 Upphovsrätt mot yttrande- och informationsfrihet 

Även om rättigheterna i EU-stadgan står på en horisontell hierarkinivå är det inte främmande 

att vid en betraktelse av artikel 11 och 17.2 EU-stadgan bedöma artikel 11 som något mer 

skyddsvärd. Detta eftersom yttrande- och informationsfriheten utgör ett essentiellt element i en 

demokrati samt eftersom bestämmelsen motsvarar artikel 10 EKMR som också ställer upp 

yttrande- och informationsfriheten som en mänsklig rättighet. Vid den senaste tidens 

demokratiseringsprocesser har yttrande- och informationsfriheten i förhållande till internet och 

sociala medier visat sig vara av avsevärd betydelse.201 Av förslaget samt de meddelanden 

kommissionen publicerat innan detta framgår det att EU värderar upphovsrätten väldigt högt, 

kanske högre än yttrande- och informationsfriheten, vilket torde vara kopplat till unionens 

intresse av ekonomisk utveckling.202 Vad gäller FN:s ståndpunkt i avvägningen mellan 

upphovsrätt och yttrande- och informationsfrihet tyder det mesta på en starkare hållning för 

yttrande- och informationsfriheten. Denna presumtion grundar sig för det första i att yttrande- 

och informationsfriheten är en rättighet av ytterst fundamental vikt i ett demokratiskt samhälle 

och för det andra i att FN jobbar för upprätthållande av mänskliga rättigheter och demokrati 

snarare än ekonomisk vinning från upphovsrätt.203 Dessutom har FN en speciell rapportör för 

yttrandefrihet vars uppdrag är att se till att världens länder upprätthåller rättigheten ifråga.204 

Någon motsvarighet finns inte för upphovsrätt eller annan immaterialrätt. FN:s speciella 

rapportör om yttrandefrihet har tillika riktat skarp kritik mot EU:s förslag om ett nytt 

upphovsrättsdirektiv och menar att det riskerar att inskränka rätten till yttrande- och 

informationsfrihet.205  

                                                           
200 Se exempelvis GDPR artikel 5, 9, 22, 25 & 89. 
201 Ett ypperligt exempel på den viktiga påverkan internet och sociala medier haft i demokratiseringsprocesser är 

den arabiska våren, se Wolfsfeld, Gadi, Segev, Elad & Sheafer, Tamir, Social Media and the Arab Spring: Politics 

Comes First, The International Journal of Press/Politics, vol. 18(2) s. 118.  
202 Förslaget efter den 12 september 2018; Vad gäller meddelanden, se exempelvis Meddelande från 

kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 

regionkommittén, En strategi för en inre digital marknad i Europa, COM(2015) 192 final, Bryssel, 6 maj 2015, s. 

6-7 samt Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén samt regionkommittén, Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten, COM(2015) 

626 final, Bryssel, 9 december, 2015, s. 14. 
203 FN-stadgan artikel 1.3.  
204 Human Rights Council, Resolution 7/36, Mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection 

of the right to freedom of opinion and expression, UN Doc. A/HRC/RES/7/36, 42nd meeting, 28 mars 2008.  
205 Mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and 

expression, a.a.  
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För att bättre förstå synen på relationen mellan upphovsrätt och yttrande- och informationsfrihet 

inom EU bör EUD:s praxis presenteras. I målet Laserdisken206 rörde frågan giltigheten av 

artikel 4.1 InfoSoc-direktivet. En försäljare av filmkopior hävdade att bestämmelsen, som 

stadgar upphovsrättsinnehavarens ensamrätt till sina verk, stod i strid med yttrande- och 

informationsfriheten i artikel 10 EKMR.207 EUD konstaterade att bestämmelsen inskränkte 

yttrande- och informationsfriheten, men att en sådan inskränkning var nödvändig för att skydda 

upphovsrätten och således rättfärdigad.208 I målet åberopade EUD artikel 1 tilläggsprotokoll 1 

EKMR och konstaterade att upphovsrätt är att beakta som äganderätt.209 Det ska noteras att 

domen i Laserdisken utfärdades 2006 och således innan EU-stadgan hade blivit rättsligt 

bindande samt innan det fanns något ordagrant skydd för immaterialrätt som så. Därför var 

EUD:s tolkning att äganderättsskyddet i EKMR innefattade immaterialrätt anmärkningsvärd. 

Att upphovsrätten ansågs tillräckligt skyddsvärd för att ett åsidosättande av yttrande- och 

informationsfriheten skulle anses proportionerlig stod klart i målet, men vilka kriterier som låg 

till grund för denna balansering förklarades inte. Till skillnad från Scarlet och Netlog som 

presenterades i avsnittet ovan är Laserdisken ett exempel på när EUD har bedömt skyddet för 

immaterialrätt som viktigare att skydda än yttrande- och informationsfrihet.  

I mars 2014 avkunnade EUD sin dom i målet UPC Telekabel Wien där det var fråga om 

balansering mellan upphovsrätt, yttrande- och informationsfrihet samt näringsfrihet. EUD 

konstaterade att det är tillåtet att ålägga tjänsteleverantörer en skyldighet att vidta 

blockeringsåtgärder för upphovsrättsskyddat material om bedömningen för vidtagandet av 

åtgärden gjorts på en korrekt balansering av rättigheter.210 Domstolen tillhandahöll vidare några 

riktlinjer kring hur en korrekt balansering av rättigheter bör göras. Åtgärderna för att förhindra 

upphovsrättsintrång får inte hindra internetanvändare från att få tillgång till information som 

inte är upphovsrättsskyddad och dessutom måste åtgärden hindra, eller åtminstone försvåra, 

möjligheten att begå upphovsrättsintrång på internet.211 Dessa riktlinjer är viktiga i förhållande 

till det föreslagna direktivet, eftersom artikel 13 i förslaget inte kan garantera att dessa riktlinjer 

följs. Ett åläggande av tjänsteleverantörer att implementera filtreringsteknologi är en åtgärd 

som hämmar internetanvändares tillgång till information som inte är upphovsrättsskyddad och 

således en felaktig rättighetsbalansering utifrån de kriterier som fastställts i UPC Telekabel 

Wien. Eftersom tekniken kopplad till automatiserad filtrering inte alltid fungerar felfritt finns 

en risk att yttrande- och informationsfriheten inskränks samtidigt som upphovsrätten inte 

skyddas fullt ut. I ljuset av UPC Telekabel Wien innebär detta en misslyckad balansering av 

rättigheter.  

Drygt två år senare kom målet McFadden.212 Även här var det fråga om balansering av 

rättigheterna i artikel 11, 16 och 17.2 EU-stadgan. McFadden tillhandahöll uppkoppling till ett 

nätverk i vilken upphovsrättsintrång hade begåtts. EUD menade att det i förevarande fall fanns 

tre möjligheter att få ett slut på upphovsrättsintrånget. Den första var att undersöka all 

                                                           
206 Mål C-479/04, Laserdisken.  
207 Mål C-479/04, Laserdisken, punkt 15. 
208 Mål C-479/04, Laserdisken, punkt 65.  
209 Mål C-479/04, Laserdisken, punkt 62. 
210 Mål C-314/12, UPC Telekabel Wien, punkt 48–56. 
211 Mål C-314/12, UPC Telekabel Wien, punkt 64.  
212 Mål C-484/14, McFadden.  
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kommunikation som går genom internetuppkopplingen, den andra att avsluta uppkopplingen 

och den tredje att lösenordskydda uppkopplingen.213 Det första alternativet avfärdades av EUD 

eftersom det skulle gå i strid med artikel 15.1 e-handelsdirektivet som förbjuder 

medlemsstaterna att kräva att tjänsteleverantörer övervakar kommunikation på deras tjänster.214 

Att stänga ner uppkopplingen skulle innebära en allvarlig inskränkning i McFaddens 

näringsfrihet och kunde således inte anses vara en jämn balansering av rättigheter.215 Vidare 

ansåg domstolen att det tredje alternativet, att lösenordskydda nätverket, skulle kunna ha en 

avskräckande effekt på internetanvändarna. Behöver användarna lämna ut sina uppgifter i 

utbyte mot nätverkets lösenord kan det medföra att de avstår från att begå upphovsrättsintrång 

på nätverket ifråga.216 Domstolen bedömde slutligen att alternativ tre var den enda möjliga 

åtgärden och att den skulle kunna skydda upphovsrätten utan att innebära någon större 

inskränkning i andra rättigheter och att den således skulle innebära en jämn 

rättighetsbalansering.217 Det bör nämnas att såväl UPC Telekabel Wien som McFadden berörde 

leverantörer som tillhandahöll internetuppkoppling och inte leverantörer av delningstjänster för 

onlineinnehåll som det föreslagna direktivet riktar sig till. Likväl är avgörandena och de 

argument domstolen för i dem relevanta för hur en korrekt balansering av rättigheter ska göras.  

Det ursprungliga syftet med upphovsrätten var i grunden inte att begränsa tillgången till litterära 

verk, utan snarare att strukturera upp bokmarknaden och skydda författarnas yttrandefrihet från 

censurering av deras texter.218 The World Intellectual Property Organization (WIPO) har 

dessutom uttryckt att immaterialrätten främjar spridning av information snarare än att begränsa 

den.219 Detta eftersom det troligtvis inte skulle skapas speciellt många alster att sprida om 

immaterialrättsinnehavarna inte tillgavs någon ekonomisk vinning.220 Emellertid innebär 

upphovsrätten alltid en inskränkning av informationsfriheten, eftersom alla inte får tillgång till 

den information som tillhandahålls genom upphovsrättsskyddade verk. Detta är problematiskt 

ur ett demokratiskt perspektiv eftersom det finns en risk att alla inte får tillgång till samma 

information, vilket kan leda till stora kunskapsklyftor i samhället. Denna inskränkning har 

emellertid ansetts rättfärdigad i syfte att främja skapande och kreativitet.221 Effekten av den 

tekniska brist som är en risk med filtreringsteknologi är att internetanvändare som söker 

information på internet riskerar att inte få tillgång till sådan information de borde få tillgång till 

och därigenom får sin informationsfrihet inskränkt. Det betyder även att de internetanvändare 

som publicerar information på internet riskerar att informationen inte når ut till någon och på 

                                                           
213 Mål C-484/14, McFadden, punkt 80 & 85.  
214 Mål C-484/14, McFadden, punkt 87.  
215 Mål C-484/14, McFadden, punkt 88–89. 
216 Mål C-484/14, McFadden, punkt 93–96.  
217 Mål C-484/14, McFadden, punkt 98-100.   
218 Senftleben, Angelopoulos, Frosio, Moscon, Peguera, & Rognstad, a.a., s. 156–158; Geiger, Christophe, 

Copyright as an Access Right, Securing Cultural Participation Through the Protection of Creators’ Interests, 

Giblin, Rebecca & Weatherall, Kimberlee, What if We Could Reimagine Copyright?, Australian National 

University Press, Canberra, 2017, s. 75.  
219 WIPO, What is Intellectual Property?, WIPO Publication No. 450(E), 2004, s. 20.  
220 WIPO, What is Intellectual Property?, WIPO Publication No. 450(E), 2004, s. 20.  
221 Se exempelvis mål C-479/04, Laserdisken, punkt 65. Inskränkningen av informationsfriheten har exempelvis 

på det litterära området balanserats genom införanden av bibliotek där alla ska få tillgång till böcker utan att behöva 

köpa dem och således tillgång till information utan att det behöver innebära en inskränkning i upphovsrätten.  
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så sätt få sin yttrandefrihet inskränkt.222 Ett exempel på när material filtrerats bort på grund av 

bristande teknik är när YouTubes Content ID år 2012 av misstag blockerade den officiella 

direktsändningen av ”Democratic National Convention”223, eftersom det av systemet på ett 

felaktigt sätt uppfattades som upphovsrättsskyddat material.224 En sådan blockering utgör en 

inskränkning av såväl informationsfriheten som yttrandefriheten. När det, som i exemplets fall, 

rör politisk information kopplad till ett val, blir den demokratiska problematiken i 

sammanhanget särskilt påtaglig.   

Svårigheterna med tekniken avseende filtreringsteknologi är problematiskt även ur det 

upphovsrättsliga perspektivet. Som framförts ovan innebär upphovsrätten en ensamrätt för 

upphovsrättsinnehavaren att själv bestämma på vilket sätt och till vilka verket ifråga ska få 

delas. Om bristfälliga filtreringsteknologier filtrerar bort fel material innebär det en garantibrist 

för upphovsrättsinnehavarens självbestämmanderätt.225 Syftet med det förslagna direktivet är 

bland annat att stärka ställningen för europeiska musiker.226 Även om de redan etablerade 

musikernas ekonomiska ställning eventuellt skulle stärkas genom föreslaget, fastän deras 

självbestämmanderätt riskerar att inskränkas, skulle ”amatörmusiker” som vill ta sig in i 

musikbranschen eventuellt få svårare att göra det. Detta eftersom det kan bli svårare att dela 

med sig av egna tolkningar av upphovsrättsskyddad musik då dessa riskerar att filtreras bort.227 

Därmed inskränks amatörmusikernas yttrandefrihet och de får sannolikt svårare att komma in i 

musikbranschen, vilket inte kan anses gå hand i hand med att främja skapande och kreativitet.   

3.2.3 Upphovsrätt mot näringsfrihet 

I McFadden slogs det fast att en tjänsteleverantör inte kan åläggas att stänga ner sin tjänst i 

syfte att skydda upphovsrätten eftersom det skulle innebära en alldeles för stor inskränkning i 

näringsfriheten. I Scarlet och Netlog konstaterades det att filtreringssystem skulle innebära en 

inskränkning av bland annat näringsfriheten eftersom det kan innebära en stor ekonomisk 

påfrestning för tjänsteleverantörer att implementera automatiserade filtreringssystem.228 

Manuella filtreringssystem torde inte sänka kostnaderna påtagligt eftersom de kräver större 

bemanningsstyrkor samtidigt som de inte är lika effektiva. Trots det har vissa nationella 

domstolar resonerat på samma sätt som EUD gjorde i UPC Telekabel Wien och bedömt att det 

finns ett tillräckligt stort utbud av filtreringssystem på marknaden som inte är så kostsamma att 

det skulle innebära en inskränkning av näringsfriheten.229 Det har därtill hävdats att utbudet av 

mindre kostsamma alternativ på filtreringsmetoder är större idag än det var vid tiden för Scarlets 

                                                           
222 Det har bl.a. framförts av EUD i mål C-360/10, Netlog, punkt 50.  
223 Democratic National Convention är ett evenemang som hålls var fjärde år där presidentnomineringar till USA:s 

demokratiska parti presenteras.  
224 Weinstock Netanel, Neil, Copyright: What Everyone Needs to Know, Oxford University Press, Oxford, 2018, 

s. 138.  
225 Ska det hårdras till det yttersta kan det dessutom hävdas att bristfällig filtreringsteknologi riskerar att innebära 

en inskränkning i upphovsrätten.  
226 Originalförslaget, s. 5.   
227 Jfr med vad som sagts om filtrering av memes i not 108.  
228 YouTube spenderade exempelvis 60 miljoner US Dollar på sitt system för Content ID, se Hearing on Section 

512 of Title 17 before the Subcommittee on Courts, Intellectual Property, and the Internet of the Committee on 

the Judiciary House of Representatives, 113th Congress, 2nd Session, Serial No. 113-86, 13 mars 2014, s. 49.  
229 Se exempelvis Cour d'Appel, Paris, APC et Al v. Google, Microsoft, Yahoo!, Bouygues et Al, Jugement du 28 

Novembre 2013.  
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och Netlogs avgöranden.230 Emellertid kan det ifrågasättas vad vissa filtreringssystems lägre 

kostnad beror på. Med stor sannolikhet lever systemet inte upp till samma standard som ett mer 

kostsamt alternativ och ju sämre tekniken fungerar desto större är risken att fel material filtreras 

bort och att åtgärden resulterar i en inskränkning av yttrande- och informationsfriheten istället 

för, om inte bredvid, näringsfriheten.  

Syftet med artikel 13 i förslaget torde vara att i första hand träffa de största och mest etablerade 

amerikanska tjänsteleverantörerna och inte små europeiska aktörer. Detta eftersom det är 

europeisk näring och ekonomi som förslaget syftar till att främja231 och eftersom det framgår 

av förslagets artikel 13.3 att små och mellanstora företag inte ska åläggas en orimlig börda. För 

de största företagen står inte heller näringsfriheten på spel, eftersom deras goda ekonomiska 

ställning inte torde lida någon anmärkningsvärd skada av att de förpliktigas att implementera 

filtreringssystem. Emellertid kvarstår det faktum att ett införande av krav på tjänsteleverantörer 

att tillämpa filtreringsteknologi gynnar väletablerade tjänsteleverantörer och missgynnar 

mindre företag. Orsaken till det är den stora kostnad filtreringsteknologi kan innebära för små 

företag eller entreprenörer som vill starta upp företag,232 vilket i sin tur kan leda till osund 

konkurrens tjänsteleverantörer emellan. De som skulle drabbas hårdast av kraven på teknologi 

och de ökade kostnader som följer därav är nybildade företag som vill komma in på marknaden 

för delningstjänster av onlineinnehåll.233 De potentiella konsekvenserna av det föreslagna 

direktivet är anmärkningsvärda eftersom syftet med förslaget är att stärka den digitala inre 

marknaden, gynna europeiska företag och stärka Europas ekonomi. Emellertid är de största 

tjänsteleverantörerna amerikanska företag, såsom YouTube, Google och Facebook, och att 

införa ett regelverk där dessa gynnas medan europeiska företag missgynnas är att gå i motsatt 

riktning från vad syftet är med direktivförslaget och den digitala inre marknaden.  

När tjänsteleverantörer, på grund av lagstiftning, tvingas implementera filtreringssystem 

uppstår problematik i förhållande till artikel 16 EU-stadgan. Att de största tjänsteleverantörerna 

på marknaden, som har starka ekonomier, väljer att göra det med egen vilja är inget rättsligt 

problem. Emellertid är situationen den att förslaget är applicerbart på alla leverantörer av 

delningstjänster för onlineinnehåll, såväl stora som små företag. Därför kommer förslaget i sin 

nuvarande lydelse med stor sannolikhet innebära en ekonomisk skada och således inskränkning 

i näringsfriheten för små företag och entreprenörer som eftersträvar att starta upp en verksamhet 

beträffande delningstjänster för onlineinnehåll. Bortsett från den ekonomiska börda 

tjänsteleverantörer utsätts för i samband med att de förpliktigas att implementera 

filtreringsteknologi, belastas de även på grund av den ansvarsökning som följer av 

inskränkningen i e-handelsdirektivet som redogjordes för i avsnitt 2.2.2. Större ansvar 

begränsar och avskräcker näringsidkare och entreprenörer från att bedriva den här typen av 

                                                           
230 Lucas-Schloetter, a.a., s. 20.  
231 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

samt regionkommittén, Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten, COM(2015) 626 final, 

Bryssel, 9 december, 2015, s. 10-14; Resolution om ”Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden”, 
punkt 39 & 43.  
232 Engstrom, Evan & Feamster, Nick, The Limits of Filtering: A Look at the Functionality & Shortcomings of 

Content Detection Tools, Engine, 2017, s. 26.  
233 Frosio, a.a., s. 361.  
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näringsverksamhet. Det kan i sin tur leda till att informationsutbudet på internet minskar och 

att yttrande- och informationsfriheten även därigenom inskränks.  

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har uttryckt att främjande av näringsfriheten 

kan vara en viktig komponent i att uppnå de mål som listas i Europa 2020-strategin,234 som 

syftar till att främja tillväxt och sysselsättning inom EU.235 Att införa en bestämmelse som 

avskräcker entreprenörer begränsar näringsverksamhet, tillväxt och sysselsättning inom EU, 

något som varken förhåller sig väl till Europa 2020-strategin eller EU:s mål och riktlinjer i 

övrigt.236 Vidare har FRA framhävt att näringsfriheten inte ska inskränkas om det inte är 

rättfärdigat av allmänintresse eller är proportionerligt.237 Frågan är om det är ett allmänintresse 

och proportionerligt att prioritera upphovsrätten framför näringsfriheten? Implementering av 

filtreringsmetoder på internet är svårligen ett allmänintresse, eftersom allmänheten i största grad 

utgörs av internetanvändarna som vill åtnjuta skydd för sina rättigheter som aktualiseras i 

frågan: nämligen skydd för personuppgifter samt yttrande- och informationsfrihet. 

Proportionalitetsfrågan kommer evalueras vidare i avsnitt 4.1.2.      

3.3 Sammanfattning och reflektion  

Skydd för personuppgifter, yttrande- och informationsfrihet samt näringsfrihet är 

grundläggande rättigheter som riskerar att inskränkas till följd av krav på tillämpning av 

filtreringsteknologi som det förslagna direktivet öppnar upp för. Skydd för personuppgifter 

riskerar att inskränkas i och med att någons profil kommer finnas kopplad till det innehåll som 

identifieras. Yttrande- och informationsfriheten riskerar att inskränkas då filtreringsteknologi 

inte fungerar helt felfritt och riskerar att blockera innehåll som inte är upphovsrättsskyddat. 

Även näringsfriheten riskerar att inskränkas eftersom implementering av filtreringsteknologi 

kan innebära en stor ekonomisk påfrestning för tjänsteleverantörer.  

Samtidigt är rätten till immateriell egendom i sig en grundläggande rättighet som i dagens 

digitala klimat inte skyddas fullt ut. EUD har i sin praxis slagit fast att när grundläggande 

rättigheter står i konflikt ska de vägas mot varandra i en så kallad balansering av rättigheter. 

Hur denna balansering ska göras på ett mer konkret plan har EUD dock reserverat sig från att 

specificera. De slutsatser som kan dras ifrån EUD:s praxis kring hur rättigheter ska balanseras 

mot varandra är att åtgärden inte får resultera i att kärnan i någon av rättigheterna ifråga 

inskränks avsevärt. Bedömningen i rättighetsbalanseringen måste dock göras i fall till fall med 

hänsyn till omständigheterna. Att ålägga tjänsteleverantörer en skyldighet att implementera 

automatiserad filtreringsteknologi skulle innebära att tre rättigheter inskränks i syfte att 

upprätthålla en. Det kan starkt ifrågasättas om detta är en godtagbar rättighetsbalansering. 

Eftersom alla fyra rättigheter är på samma hierarkiska nivå till att börja med innebär det att den 

vågskål som har tre rättigheter på sig väger tyngre än den med en och följaktligen torde det inte 

                                                           
234 Meddelande från kommissionen, Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, COM(2010) 

2020 final, Bryssel, 3 mars 2010.  
235 Meddelande från kommissionen, Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, COM(2010) 

2020 final, Bryssel, 3 mars 2010, s. 2; FRA, Freedom to conduct a business: exploring the dimensions of a 

fundamental right, a.a., s. 52.  
236 Se exempelvis de regler som stadgas i FEUF artikel 9, 199.1 & 119.3.  
237 FRA, Freedom to conduct a business: exploring the dimensions of a fundamental right, a.a., s. 52.  
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vara felaktigt att bedöma artikel 8, 11 och 16 EU-stadgan som mer skyddsvärda än artikel 17.2 

EU-stadgan vid en balansering av rättigheter i förevarande fall.     

EUD:s praxis är vidare inkonsekvent i hur balanseringen av rättigheter ska göras och vilka 

rättigheter som anses mer skyddsvärda än andra. I flera av de relevanta målen har EUD 

motiverat sitt domslut med att de kommit fram till domen genom en balansering av rättigheter, 

dock utan att förklara hur de har gjort denna balansering. Det är inte otänkbart att de vaga 

förklaringarna grundar sig i att EU är tämligen politiskt splittrat i frågan om vilka rättigheter 

som kan inskränkas för att skydda upphovsrätt och att EUD av den anledningen vill hålla öppet 

att i nästa mål kunna anpassa sin dom till rådande policy utan att det markant skiljer sig från 

tidigare praxis, även om EUD inte har någon skyldighet att följa sin praxis. Det som är en 

korrekt balansering av rättigheter i ett mål skulle kunna vara en felaktig balansering i ett annat, 

såsom praxis ser ut idag. Av den anledningen går det inte att dra några konkreta slutsatser kring 

hur balansering av rättigheter ska göras. De diffusa riktlinjerna innebär även att nationella 

domstolar inte har någon direkt vägledning från EUD i hur bedömningen ska göras. Följaktligen 

är det upp till de nationella domstolarna att själva tolka rätten utifrån sina egna rättstraditioner, 

vilket innebär att balanseringen av rättigheter kan se väldigt olika ut från medlemsstat till 

medlemsstat. I nästa kapitel analyseras artikel 13 i direktivförslaget utifrån 

rättssäkerhetsprincipen och proportionalitetsprincipen för att undersöka dess lämplighet på ett 

djupare plan. Dessutom analyseras bestämmelsens praktiska innebörd och en analys de lege 

ferenda presenteras.   
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4. Rättssäkerhet, proportionalitet och upphovsrättens framtid inom EU 

4.1 Legitimiteten i det föreslagna direktivet  

I avsnitt 2.1.3 presenterades de två grundläggande principerna rättssäkerhetsprincipen och 

proportionalitetsprincipen. Dessa är fundamentala inom såväl EU-rätten som de flesta andra 

rättsordningar baserade på ett demokratiskt system. Nedan kommer det diskuteras hur förslaget 

förhåller sig till dessa två principer.  

4.1.1 Förslaget ur ett rättssäkerhetsperspektiv 

Artikel 13 har en formulering av särskilt intresse att diskutera ur ett rättssäkerhetsperspektiv 

och denna formulering lyder:  

”Från och med den [dag då detta direktiv träder i kraft] ska kommissionen och medlemsstaterna 

organisera dialoger mellan berörda parter för att harmonisera och fastställa bästa praxis och 

utfärda riktlinjer för att säkerställa tillämpningen av licensavtal och om samarbete mellan 

leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll och rättsinnehavare avseende användning av 

deras verk eller andra alster i den mening som avses i detta direktiv.”238 

Den andra meningen i artikel 13.3 adderar att grundläggande rättigheter och inskränkningar ska 

beaktas, att små företag inte ska belastas för hårt och att automatiserad blockering av innehåll 

ska undvikas. Att kommissionen nämner en rad åtgärder som inte bör tillämpas men inte 

nämner en enda som bör tillämpas, utan att det ska redas ut när direktivet trätt i kraft, är 

oroväckande. Formuleringen är både otydlig och svårtolkad och det går inte att förutse vilka 

åtgärder som kommer aktualiseras. Det blir framför allt svårt för tjänsteleverantörer att 

förbereda sig på de förändringar de måste anpassa sin verksamhet till beroende på vilken praxis 

som stadgas när direktivet trätt i kraft. Med stor sannolikhet kommer automatiserade 

filtreringsmetoder antas som en åtgärd eftersom det är den mest effektiva metoden för att 

skydda upphovsrätt på internet. Om det inte stadgas i direktivet utan istället införs när direktivet 

trätt i kraft finns det inte mycket tid för tjänsteleverantörer att förbereda sig på införandet av ett 

filtreringssystem. Det kan i många fall komma att innebära en ännu större ekonomisk börda än 

om de haft mer tid och blir således en ännu större inskränkning i näringsfriheten.  

Utöver att det innebär en förstärkt inskränkning av näringsfriheten så påverkar det även 

rättssäkerheten. Att företag och enskilda inte får någon chans att veta vad direktivet kommer 

innebära förrän efter direktivet har trätt i kraft är inte att värna om rättssäkerhet. EU-

parlamentet, som ska rösta om förslaget i januari, vet inte heller vilka åtgärder som kommer att 

tillämpas i praktiken och vet följaktligen egentligen inte vad de röstar på. Med stycket ifråga är 

artikel 13, i sin nuvarande utformning, jämförbar med ett hus som placerats i en ojämn terräng 

utan någon som helst grund att hålla huset stabilt. Artikel 13.3 i förslaget framstår som ett försök 

att komma runt kritiska åsikter och få bestämmelsen framröstad för att senare vidta de åtgärder 

som kritiserats. Detta saknar grund i rättssäkerhetsprincipen och samspelar inte väl med EU:s 

värdegrund.  

Kommissionen har emellertid inte bortsett helt från rättssäkerhetsprincipen. De effektiva 

mekanismer för klagomål och prövning i händelse av felaktigt borttagande av innehåll, som 

                                                           
238 Förslaget efter den 12 september 2018, artikel 13.3 1 men.  
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föreslås i artikel 13.2b i förslaget, framstår som ett sätt att garantera internetanvändare 

rättssäkerhet och tillgång till information som inte är upphovsrättsskyddad. Att klagomålen 

måste behandlas snabbt och med mänsklig granskning är positivt ur en rättssäkerhetssynpunkt 

samt ur den enskilde internetanvändarens synvinkel. Den mänskliga granskningen är emellertid 

tidskrävande och kostsam och innebär följaktligen ytterligare påfrestning för 

tjänsteleverantörerna.  

4.1.2 En proportionalitetsanalys  

I avsnitt 2.1.3 presenterades innebörden av proportionalitetsprincipen som är att EU-rättsliga 

åtgärder inte får vara mer betungande än vad som är nödvändigt för att uppnå målen i fördragen. 

Att upprätthålla den inre marknaden är ett av EU:s huvudmål239 och inom ramen för detta mål 

har EU befogenhet att vidta åtgärder för att skydda immaterialrätt.240 Frågan är om de åtgärder 

som följer av det föreslagna upphovsrättsdirektivet, närmare bestämt vidtagande av 

filtreringsteknologi, är mer betungande än vad som krävs för att nå upp till målet: att skydda 

upphovsrätt och den inre marknaden. Proportionalitetsprincipen har utvecklats av 

Europadomstolen i ljuset av EKMR och EUD:s syn på principen har utvecklats därefter.241 I 

artikel 52.1 EU-stadgan står det dessutom fastslaget att rättighetsbegränsningar måste 

överensstämma med proportionalitetsprincipen. Det ska emellertid framhållas att principen bör 

utövas med viss försiktighet då det praktiska utfallet av domstolars 

proportionalitetsbedömningar kan vara svårt att förutse. Detta eftersom domstolarna har ett 

förhållandevis brett tolkningsutrymme vid bedömningen av åtgärders rimlighet.242 Den 

balansering av rättigheter som redogjordes för i föregående kapitel är i sig en form av 

proportionalitetsbedömning. I detta avsnitt kommer fokus ligga på proportionaliteten av medlet 

i förhållande till målet. Som nämndes i avsnitt 3.2.2 har EUD i målet UPC Teklekabel Wien 

fastställt att rättighetsbalanseringen ska göras på så sätt att åtgärden för att skydda upphovsrätt 

inte får inskränka internetanvändarens tillgång till information som inte är upphovsrättsskyddad 

samtidigt som den måste hindra eller försvåra möjligheten att begå upphovsrättsintrång på 

internet. Denna förklaring visar att balanseringen av rättigheter ska utföras i linje med en 

proportionalitetsbedömning där åtgärden vägs mot målet. 

Kommissionen har konstaterat att genomförandet av blockningsfilter definitivt innebär en 

inskränkning av mänskliga rättigheter och att en reglering som innefattar filtreringsmetoder 

således endast kan bli aktuell om det sker i enlighet med proportionalitetsprincipen.243 I motivet 

till originalförslaget framgår det att de mekanismer medlemsstaterna föreläggs att inrätta inte 

ska gå längre än vad som är nödvändigt för att nå målen.244 Det framgår även att 

medlemsstaterna själva får besluta om mekanismerna ifråga på detaljnivå och att förslaget inte 

ger upphov till några orimligt höga kostnader.245 De skyldigheter som åläggs tjänsteleverantörer 

                                                           
239 FEU artikel 3.3.  
240 FEUF artikel 118.   
241 Bernitz & Kjellgren, a.a., s. 159.  
242 Bernitz & Kjellgren, a.a., s. 160.  
243 Commission Staff Working Document, Accompanying document to the Proposal for a Council Framework 

Decision amending Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism - Impact Assessment, 

COM(2007) 650 final, SEC(2007) 1425, Bryssel, 6 november 2007, SEC(2007) 1424, s. 29.  
244 Originalförslaget s. 5–6. 
245 Originalförslaget s. 5–6. 
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genom förslaget motiveras som rimliga med hänsyn till hur mycket upphovsrättsskyddat 

material som lagras på tjänsterna och hur stort inflytande tjänsterna har på marknaden för 

informationssamhällets tjänster.246 Förslaget motiveras vidare som proportionerligt då det 

endast omfattar innehåll i press och på internet samtidigt som det inte kommer ha någon 

retroaktiv verkan på ageranden som skett innan direktivet trätt i kraft.247 I motivering nämns 

dock inget om hur förslaget är proportionerligt i förhållande till grundläggande rättigheter.  

Artikel 3 sanktionsdirektivet248 slår fast att åtgärderna för att främja immaterialrätt ska vara 

skäliga, rättvisa, proportionerliga och effektiva och de ska inte vara onödigt komplicerade eller 

kostsamma. Av artikel 13.3 i originalversionen av förslaget framgår det att den 

innehållsigenkänningsteknik som då rekommenderades ska vara lämplig och proportionell. 

Ingenting i den nuvarande formuleringen nämner proportionalitet ordagrant. Emellertid kan 

”fastställandet av bästa praxis”, som enligt artikel 13.3 förslaget ska göras efter att direktivet 

trätt i kraft, tolkas som att åtgärderna ska vara proportionerliga. Detta eftersom praxis ska 

fastställas med hänsyn till grundläggande rättigheter, med användning av undantag, utan att 

bördan för små företag blir för stor och med undvikande av automatiserad blockering som 

metod.249 Denna formulering framstår som ett försök att upprätthålla proportionalitetsprincipen.  

För att bedöma om en viss åtgärd står i proportion till ändamålet finns tre kriterier som ska vara 

uppfyllda: huruvida åtgärden syftar till att uppfylla ändamålet, huruvida åtgärden är nödvändig 

såtillvida att det inte finns något mindre inskränkande alternativ och huruvida åtgärden står i 

rimlig proportion till den skada den orsakar.250 Det kan konstateras att det första kriteriet redan 

är uppfyllt eftersom filtreringsåtgärderna syftar till att förhindra upphovsrättsskyddat material 

från att spridas på internet och således skydda upphovsrätten. Kriterium nummet två, att 

åtgärden är nödvändig eftersom det inte finns något mindre inskränkande alternativ, kan 

diskuteras mer ingående. Det finns nämligen alternativ till automatiserade blockeringsmetoder. 

Flertalet juridiska experter på immaterialrättens område251 har presenterat alternativa förslag 

till åtgärder för att upphovsrättsinnehavare ska få skälig ersättning för sina verk utan att 

åsidosätta grundläggande rättigheter. Ett förslag som har presenterats i doktrinen är att 

ändringar såsom ”remixer” och ”mash-ups” som skapas av internetanvändare och delas på 

internet utan tillåtelse från upphovsrättsinnehavarna bör undantas från upphovsrätten.252 Sådana 

möjligheter för internetanvändare kan kombineras med en skyldighet för användaren att betala 

skälig ersättning till upphovsrättsinnehavaren.253 Detta förfarande skulle vara kompatibelt med 

gällande EU-rätt eftersom användarförmåner i utbyte mot ersättning till rättsinnehavaren redan 

finns etablerat i InfoSoc-direktivets artikel 5.254 En sådan undantagsregel skulle kunna främja 

                                                           
246 Originalförslaget s. 5–6. 
247 Originalförslaget s. 5–6.  
248 Sanktionsdirektivet (se fullständigt namn i not 58).  
249 Förslaget efter den 12 september 2018 artikel 13.3.   
250 Bernitz & Kjellgren, a.a., s. 157–158.  
251 De juridiska experter som åsyftas är bland annat Senftleben, Martin, Angelopoulos, Christina, Frosio, 

Giancarlo, Moscon, Valentina, Peguera, Miquel & Rognstad, Ole-Andreas. Samtliga är verksamma professorer, 

lektorer eller forskare inom immaterialrätt på olika universitet och institutioner i Europa.   
252 Senftleben, Angelopoulos, Frosio, Moscon, Peguera, & Rognstad, a.a., s. 162.  
253 Senftleben, Angelopoulos, Frosio, Moscon, Peguera, & Rognstad, a.a., s. 162. 
254 Se mer specifikt InfoSoc-direktivet artikel 5.2.a, b och e samt skäl 35 där etableringen av användarförmåner i 

kombination med en skyldighet att betala rimlig kompensation till upphovsrättsinnehavaren tydligt framgår.  
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möjligheterna för ”amatörer” att nå ut till allmänheten med sin musikalitet i form av tolkningar 

av upphovsrättsskyddade verk med mera. Ett mer omfattande förslag som har presenterats, och 

som även går att kombinera med ovanstående förslag, är möjligheten att ålägga 

tjänsteleverantörer, vars plattform innehållet ifråga laddats upp på, en skyldighet att betala en 

avgift för internetanvändarnas uppladdningar till upphovsrättsinnehavaren.255  

För att finansiera ersättning till upphovsrättsinnehavaren kan tjänsteleverantören exempelvis 

ålägga sina användare att betala för deras tjänst och således indirekt betala till 

upphovsrättsinnehavaren. Det får emellertid kompletteras med möjligheten till gratis åtkomst 

där rättsinnehavarens andel finansieras genom annonsering. Att enbart tillämpa annonsering för 

att få in medlet är också ett alternativ. Exempel på en välkänd tjänsteleverantör som bedriver 

sin verksamhet på beskrivet vis är Spotify.256 De tillhandahåller musik och deras användare kan 

välja ett gratis abonnemang där det spelas reklam mellan låtarna eller ett premiumabonnemang 

där de betalar en summa varje månad och slipper reklamen.257 YouTube tillämpar en liknande 

funktion där de annonserar mellan klippen när dessa spelas upp.258 Såväl att låta användarna 

betala för användning som att lägga in reklamannonser genererar ekonomiska intäkter som 

bland annat kan gå till upphovsrättsinnehavarna.259 Det föreslagna alternativet går i linje med 

gällande rätt och det möjliggör medlet, att tillhandahålla skälig ersättning till 

upphovsrättsinnehavarna, för att nå målet, att främja skapande och kreativitet, utan att 

åsidosätta grundläggande rättigheter.  

Det bör understrykas att alternativet till gratis åtkomst till innehåll som finansernas genom 

annonsering är essentiellt för sammanhanget. Att endast ha en funktion som tillgodoser 

användare som betalar för åtkomsten till innehållet är inte förenligt med yttrande- och 

informationsfriheten eftersom det begränsar användare som saknar ekonomiska tillgångar till 

att ta del av samma information. Det är möjligt att allmänheten inte uppskattar all reklam de får 

motta, men de flesta kan troligtvis hålla med om att det är ett bättre alternativ än att få begränsad 

tillgång till information. Det ska även belysas att tjänsteleverantörernas ställning inte är helt 

och hållet säkrad även om ett förslag liknande detta skulle röstas igenom. Risken finns att 

internetanvändare som använder en betalversion av tjänsten inte betalar för sig eller att 

tjänsteleverantören inte hittar tillräckligt med företag och organisationer som vill annonsera på 

deras sida. Problemet i så fall är att tjänsteleverantören riskerar att inte få in tillräckliga intäkter 

för att kunna betala skälig ersättning till upphovsrättsinnehavarna. Då kvarstår problemet med 

risken att det kan bli en stor ekonomisk börda för tjänsteleverantörer och en inskränkning i 

näringsfriheten. Den risken torde vara extra påtaglig om det är en liten tjänsteleverantör, 

eftersom företag och organisationer sannolikt inte ser dessa som lika intressanta plattformar för 

                                                           
255 Senftleben, Angelopoulos, Frosio, Moscon, Peguera, & Rognstad, a.a., s. 163; Leistner, Matthias, Copyright 

law on the internet in need of reform: Hyperlinks, Online Platforms and Aggregators, Journal of Intellectual 

Property Law & Practice, vol. 12:2, 2017, s. 146-149; Frosio, a.a., s. 366–368.  
256 Spotify torde inte betraktas som en sådan leverantör av delningstjänster för onlineinnehåll som omfattas av 

direktivförslaget eftersom de i första hand själva publicerar den musik de tillhandahåller (på liknande sätt som 

Netflix) och inte en plattform där användarna själva delar onlineinnehåll, jfr förslaget efter den 12 september 2018 

artikel 37a. Trots det är de en slags tjänsteleverantör med en för sammanhanget relevant verksamhet.  
257 Spotify, Vad är Spotify?, publicerat den 19 september 2018, hämtat den 6 januari 2019; Spotify, Skaffa 

premium. Njut!, hämtat den 6 januari 2019.  
258 YouTube Help, a.a. 
259 Jfr YouTube Help, a.a. 
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annonsering som större plattformar med fler användare. Emellertid är det inga andra 

grundläggande rättigheter som löper någon större risk att inskränkas. Dessutom är denna risk i 

scenariot av ett åläggande att betala kompensation till upphovsrättsinnehavare avsevärt lägre 

än om tjänsteleverantörer skulle åläggas att implementera automatiserad filtreringsteknologi.  

Det är inte oproportionerligt att tillåta tjänsteleverantörer att av egen fri vilja vidta 

filtreringsåtgärder. Då behöver det inte innebära en inskränkning i näringsfriheten eftersom de 

rimligtvis inte väljer ett alternativ som innebär en orimlig ekonomisk börda. Det innebär inte 

heller någon inskränkning i yttrande- och informationsfriheten eftersom alla tjänsteleverantörer 

med stor sannolikhet inte kommer använda sig av sådana metoder, dels av risken att förlora 

användare och dels av ekonomiska skäl. Därmed kan internetanvändare vända sig till dessa 

tjänsteleverantörer för att uttrycka eller ta del av information utan att riskera att det filtreras bort 

även om det är lagligt. Emellertid blir upphovsrätten urholkad om de tjänsteleverantörer som 

väljer att inte tillämpa filtreringsteknologi inte är ålagda att vidta några åtgärder över huvud 

taget. Därför är det viktigt att det finns alternativa åtgärder till filtreringsteknologi.    

Ett annat alternativ för att komma till bukt med värdegapet som har föreslagits av jurister och 

experter på immaterialrättens område är notice-and-takedown eller notice-wait-and-

takedown.260 I avsnitt 2.2.2 behandlades artikel 14 e-handelsdirektivet som är en form av notice-

and-takedown-procedur. Innebörden av detta förfarande är att vid kännedom av 

upphovsrättsintrång är tjänsteleverantören skyldig att avlägsna det innehåll som utgör 

intrånget.261 På grund av de hittills otillräckliga åtgärderna finns det emellertid behov av att 

harmonisera reglerna avseende notice-and-takedown för att nå en lösning med värdegapet. Den 

variant av denna procedur att preferera är notice-wait-and-takedown. Detta tillvägagångssätt 

innebär att när tjänsteleverantören får kännedom om sådant material som utgör intrång i 

upphovsrätten på sin tjänst meddelar denne upphovsrättsinnehavaren och inväntar svar om 

materialet ska avlägsnas eller inte.262 Direktivförslaget i sin nuvarande lydelse öppnar upp för 

en notice-and-staydown-procedur, vilket innebär att innehållet avlägsnas permanent.263 Med 

hänsyn till grundläggande rättigheter och med beaktande av att misstag kan göras är det viktigt 

att det finns möjlighet att föra tillbaka innehållet till sidan. Notice-and-takedown är emellertid 

en form av filtreringsmetod och även om den sker manuellt och genom avstämning med 

upphovsrättsinnehavaren finns alltid en risk att fel innehåll avlägsnas. Av den anledningen är 

den åtgärd som föreslogs ovan, att tjänsteleverantörer ersätter upphovsrättsinnehavare genom 

annonsering eller avgifter, att föredra.  

I och med att det andra kriteriet i proportionalitetsbedömningen inte är uppfyllt kan det 

konstateras att åtgärden att ålägga tjänsteleverantörer en skyldighet att implementera 

filtreringsteknologi inte är proportionerlig. Eftersom det föreslagna direktivet öppnar upp för 

denna åtgärd kan förslaget inte anses vara legitimt i det avseendet. Därmed blir det irrelevant 

                                                           
260 Detta har bl.a. föreslagits av Senftleben, Angelopoulos, Frosio, Moscon, Peguera, & Rognstad, a.a., s. 156; 

Angelopoulos, a.a., s. 43–45; Frosio, a.a., s. 354.  
261 Urban, Jennifer M., Karaganis, Joe & Schofield, Brianna L., Notice and Takedown in Everyday Practice, UC 

Berkeley Public Law Research Paper, 2017, s. 7.  
262 Metoden tillämpas i Japan, se De Beer, Jeremy & Clemmer, Christopher D., Global Trends in Online Copyright 

Enforcement: A Non-Neutral Role for Network Intermediaries?, Jurimetrics Journal, vol. 49, 2009, s. 387.  
263 Angelopoulos, a.a., s. 6.  
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att evaluera det tredje kriteriet – om åtgärden står i rimlig proportion till den skada den 

orsakar.264 I samband med proportionalitetsanalysen ska det belysas att värdegapet har 

ifrågasatts från flera håll.265 Skulle värdegapet inte innebära en så stor ekonomisk förlust för 

musikindustrin som det skulle innebära för tjänsteleverantörer att behöva implementera 

filtreringsteknologier kan förslagets proportionalitet ifrågasättas även ur det perspektivet. 

Slutligen ska det poängteras att värdegapet är ett problem inom musikbranschen, inte inom 

övriga upphovsrättsliga områden.266 Emellertid tar artikel 13 i förslaget fokus på allt 

upphovsrättsskyddat material på internet, vilket gör att dess proportionalitet kan ifrågasättas 

också ur denna vinkel. Även om filtreringsteknologi skulle anses vara ett nödvändigt medel för 

att skydda upphovsrätt inom musikbranschen är det svårt att se hur det skulle vara ett 

oundgängligt medel för att skydda upphovsrätten på området för litterära verk till exempel.   

4.2 Konflikten mellan upphovsrätt och internet – är det föreslagna direktivet lösningen? 

4.2.1 Den tekniska utvecklingen inom EU   

Sedan EU bildades efter andra världskrigets slut har den tekniska utvecklingen galopperat iväg. 

Inte bara internet har skapats, utan andra viktiga teknologiska element i samhället har 

utvecklats, och fortsätter utvecklas.267 Den tekniska utvecklingen är viktig även för den 

mänskliga och demokratiska utvecklingen. Den är har ett nära samband med höjd 

levnadsstandard268 och är följaktligen ett allmänintresse. Som framställts i avsnitt 3.2.2 är 

dessutom tekniken, i synnerhet det öppna internet, en viktig del i demokratiseringsprocessen 

eftersom det öppnar upp för spridning av information och åsikter. Det utgör inga större 

kostnader att dela eller ta emot information via internet och således är tillgången till information 

i princip ingen inkomstfråga.269 Den information som tillhandahålls allmänheten genom delning 

av onlineinnehåll leder till att fler människor kan ta del av information som föder kunskap. Den 

tekniska utvecklingen innebär vidare möjligheter för entreprenörer att starta företag kopplade 

till internet och delningstjänster för onlineinnehåll. Dessa entreprenörer har därigenom 

möjlighet att utveckla tekniken avseende internet och delningstjänster. Skulle 

tjänsteleverantörer emellertid åläggas en skyldighet att implementera blockeringsfilter skulle 

det kunna hämma den tekniska utvecklingen på så sätt att det begränsar nya företag på 

marknaden ifråga från att komma med nya idéer som hjälper till att driva den tekniska 

utvecklingen på området framåt. Samtidigt krävs det att upphovsrättsinnehavare får skälig 

ersättning för sina verk för att kreativitet och innovation ska utvecklas. Finns denna 

                                                           
264 Alla kriterier måste vara uppfyllda för att åtgärden ska anses proportionerlig, Bernitz & Kjellgren, a.a., s. 158.   
265 Se exempelvis Frosio, a.a., s. 361–364 samt Colangelo, Giuseppe & Maggiolino, Mariateresa, ISPs’ copyright 

liability in the EU digital single market strategy, International Journal of Law and Information Technology, vol. 

26, 2018, s. 156–159, där det har hävdats att empiriska bevis för värdegapets existens saknas. Denna uppsats är 

emellertid skriven med presumtionen att värdegapet är ett verkligt problem som innebär en stor ekonomisk förlust 

för musikindustrin, se exempelvis Stim, a.a. samt namninsamlingen Make Internet Fair, hämtat den 21 december 

2018.    
266 Stim, a.a.; The International Federation of the Phonographic Industry, a.a., s. 26-29.  
267 Ett exempel är teknologi avseende energi, se Communication from the Commission, Towards an Integrated 

Strategic Energy Technology (SET) Plan: Accelerating the European Energy System Transformation, C(2015) 

6317 final, Bryssel, 15 september 2015.  
268 Sveriges riksbank, Penningpolitisk rapport, 2015, s. 57 
269 Emellertid krävs en enhet vilken tillgängliggör internetåtkomst och sådana kan i sig vara kostsamma.   
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kompensation inte att få finns det en risk att allt färre söker sig till exempelvis musikbranschen 

och att utvecklingen på området av den anledningen avtar.270  

Immaterialrätt är ett viktigt element för utveckling såväl på det tekniska som på det kulturella 

planet och bidrar därigenom till ekonomisk tillväxt.271 Samtidigt bidrar teknik till både kulturell 

och ekonomisk utveckling.272 Det är viktigt att immaterialrätt och teknik utvecklas bredvid 

varandra och inte sätter käppar i hjulen för varandra. Den tekniska utvecklingen har potential 

att främja upphovsrättsinnehavaren. Ett ypperligt exempel på det är reklamannonser i samband 

med att upphovsrättsskyddat innehåll visas upp, som redogjordes för i föregående avsnitt. Sådan 

annonsering kan tillämpas med hjälp av tekniska verktyg och bidra till att 

upphovsrättsinnehavaren får tillbaka en skälig ekonomisk andel för sitt verk samtidigt som 

allmänheten fortfarande har möjlighet att såväl dela som ta del av delat onlineinnehåll. Ingen 

tjänar på att motarbeta den tekniska utvecklingen. Historiskt sett har det bevisats att den 

tekniska utvecklingen över huvud taget inte går att motverka.273 Den konflikt mellan 

upphovsrätt på internet och teknisk utveckling som beskrivits ovan har sin grund i att sådan 

filtreringsteknologi, som direktivförslaget öppnar upp för, inte är hundra procent säker. Baserat 

på den tekniska utveckling som åskådats det senaste seklet är det emellertid inte osannolikt att 

det i framtiden kommer utvecklas filtreringsmetoder som är helt säkra.274 Om det blir fallet 

kommer tillämpningen av filtreringsmetoder för avlägsnande av upphovsrättsskyddat delade 

verk på internet inte längre vara ett väsentligt problem.275 Även om vissa svårigheter tycks 

föreligga i att kombinera främjandet av upphovsrätt och frihet beträffande teknik har det 

åberopats att den huvudsakliga konflikten grundar sig i ekonomiska, sociala och politiska 

motsättningar, och inte mellan konstnärliga verk och teknologi som så.276 Som den amerikanska 

sociologen Daniel Bell så fint har uttryckt det: ”Technology, like art, is a soaring exercise of 

the human imagination.”277  

                                                           
270 Jfr InfoSoc-direktivet skäl 4. Det ska läggas till att musik som så har skapats i alla tider, även när det inte funnits 

någon ekonomisk vinning att göra på den. Idag ägs upphovsrättigheterna emellertid ofta av bolag inom den 

kommersiella musikindustrin och inte nödvändigtvis av artisten själv, förutsatt att ett sådant licensavtal har ingåtts, 

vilket genererar ett ökat ekonomiskt intresse inom branschen.  
271 Det är främst patenträtten som främjar teknik medan upphovsrätten främst främjar kultur. Att dessa bidrar till 

ekonomisk tillväxt framgår bl.a. av López, Andrés, Innovation and Appropriability, Emperical Evidence and 

Research Agenda, WIPO, The Economics of Intellectual Property, WIPO Publication No. 1012(E), 2009, s. 1.  
272 Kesici Çaliskan, Hülya, Technological Change and Economic Growth, Elsevier Ltd, 2015, s. 649-650. 
273 Gury, Francis, Blue Sky Conference: Future Directions in Copyright Law, WIPO, publicerat den 25 februari 

2011, hämtat den 20 december 2018.  
274 Även om filtreringsteknologin skulle utvecklas i framtiden på ett sätt så att den rent tekniskt fungerar felfritt är 

det inte en garanti för att den inte kommer användas till att blockera innehåll på internet. I ett sådan scenario rör 

det sig inte längre om teknisk otillräcklighet, utan snarare maktmissbruk av den som har kontroll över filtreringen. 

Det kvarhåller emellertid att filtreringsteknologi inte är helt säkert, även om tekniken fungerar felfritt.  
275 Exempel på teknik som utvecklats på senare tid som går att tillämpa på upphovsrätt är blockchain och smart 

contracts. De fungerar ännu inte hundra procent felfritt, men i framtiden skulle de kunna vara bra alternativ för att 

skydda upphovsrätt på internet. Den som vill veta mer om hur blockchain och smart contracts fungerar i en 

upphovsrättslig kontext kan läsa om det i Bodó, Balázs, Gervais, Daniel & Quintais, João Pedro, Blockchain and 

smart contracts: the missing link in copyright licensing?, International Journal of Law and Information 

Technology, vol. 26, 2018, s. 311-336.  
276 Bodó, Gervais & Quintais, a.a., s. 336.  
277 Bell, Daniel, The Winding Passage: Essays and Sociological Journeys, 1960-1980, University Press of America, 

Lanham, Maryland, 1984, s. 20.  
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4.2.2 Direktivet i praktiken  

Först ska det erinras om att det föreslagna direktivet ännu inte är gällande rätt. Även om 

sannolikheten är stor att direktivet röstas igenom är det inte orimligt att det röstas igenom med 

modifieringar. Det är således mycket möjligt att artikel 13 kommer få en ny lydelse eller att den 

över huvud taget inte kommer finnas med i det förslag som eventuellt röstas igenom till att bli 

lag. Eftersom de specifika åtgärder som kommer vidtas ska etableras först efter att direktivet 

har trätt i kraft finns det risk att konflikt uppstår avseende vilka praktiska åtgärder som ska 

vidtas. Det kan påverka direktivets praktiska genomslagskraft negativt. Denna genomslagskraft 

kan vidare diskuteras ur det perspektivet att det är tveksamt vad medlemsstaterna över huvud 

taget har för möjligheter att implementera direktivet. För det första måste de förhålla sig till 

internationell rätt och mänskliga rättigheter, och som tydligt framgått av denna studie är 

direktivförslaget inte helt i linje med dessa. För det andra är det sällan svårt för tekniskt kunniga 

internetanvändare att hitta andra vägar på internet för att komma runt lagen och dela det innehåll 

de önskar dela, exempelvis via darknet, som berördes i avsnitt 2.1.2.  

Om det blir svårare för internetanvändare att dela innehåll på den synliga webben på grund av 

filtreringshinder är det inte otänkbart att fler kommer vända sig till darknet för att ostört kunna 

utöva sin yttrande- och informationsfrihet. Om det blir fallet kan det påverka tjänsteleverantörer 

på så sätt att de får svårt att fortsätta bedriva sin verksamhet på grund av färre användare. Ett 

annat utfall skulle kunna bli att de förflyttar sin verksamhet från den synliga till den dolda 

webben, vilket skulle generera ännu fler internetanvändare på darknet. Det krävs troligtvis mer 

än en lagändring för att det problemet skulle bli särskilt påtagligt, men direktivet skulle kunna 

vara en del i ett led som bidrar till en sådan utveckling. Om det är fallet har direktivet i praktiken 

den motsatta effekten från vad dess syfte är. Istället för att motverka olaga upphovsrättsintrång 

på internet kan det bidra till ökade upphovsrättsintrång på darknet. Ett sådant scenario skulle 

innebära ett bakslag för upphovsrätten och ett framsteg för olaga aktivitet på internet. Detta är 

en reflektion kring vad det praktiska utfallet av direktivförslaget skulle kunna bli i längden. 

Förslagets vaga formulering omöjliggör emellertid någon mer konkret konsekvensanalys av 

förslagets praktiska innebörd. Det är inte osannolikt att direktivet också får den önskvärda 

effekten och bidrar till att upphovsrätten skyddas i större utsträckning. Blockeringsmetoder 

bidrar trots allt till att hålla upphovsrättsskyddat material borta från otillbörlig tillgång och 

människor förhåller sig i stor utsträckning till vad som är lagligt och inte. Det enda som kan 

sägas med säkerhet är att om förslaget röstas igenom till att bli lag i sin nuvarande lydelse 

åligger det EUD att specificera dess innebörd.   

4.2.3 Upphovsrättens framtid inom EU – en analys de lege ferenda 

Det har konstaterats att åläggande av tjänsteleverantörer att implementera filtreringsteknologi 

inte är proportionerligt. Av den anledningen presenteras i detta avsnitt ett förslag på hur 

upphovsrätten bör regleras för att tillgodose upphovsrättsinnehavarens intressen, 

tjänsteleverantörernas intressen, internetanvändarnas intressen och allmänhetens intressen i 

stort. Det ligger inte i någons intresse att begränsa tillgången till information på internet. 

Upphovsrättsinnehavare vill i så gott som alla fall att deras verk ska spridas. Likaså vill förlag 

och producenter också att det ska spridas så att det finns användare som vill ta del av verken 

som kan generera pengar. Tjänsteleverantörer behöver innehåll för att locka användare och 



43 

 

användarna själva vill såklart ta del av innehållet.278 Det ligger således i allmänhetens intresse 

att ha ett öppet internet med fri tillgång till allt innehåll. För att komma tillrätta med värdegapet 

är därför den mest proportionerliga åtgärden den som föreslogs i avsnitt 4.2.1, att 

tjänsteleverantörer åläggs att tillhandahålla upphovsrättsinnehavarna skälig ersättning för deras 

verk. Sådan ersättning frambringas förslagsvis genom att ge användarna valet mellan en 

gratisversion med annonsering eller en betalversion utan annonsering. Den lösningen innebär 

att upphovsrättsinnehavaren kan få ekonomisk ersättning för sina verk utan att dessa behöver 

blockeras och inskränka i grundläggande rättigheter. Utöver att tjäna ekonomiskt på denna 

åtgärd skulle upphovsrättsinnehavarna även tjäna i popularitet i och med att deras alster visas 

upp för allmänheten. Om verken inte blockeras utan görs tillgängliga kan de ses av fler personer. 

Därigenom visas fler reklamannonser i samband med att de visas eller så betalar fler personer 

för tillgången till verken och på så sätt har upphovsrättsinnehavarna möjlighet att dra in ännu 

större intäkter.  

För att göra en mer långtgående framtidsreflektion ska några avslutande ord få säga något om 

upphovsrättens ställning i framtiden. I avsnitt 2.2.2 berördes målet Laserdisken där legaliteten 

i att upphovsrättsinnehavaren har ensamrätt till sina verk på ett sätt så att yttrande- och 

informationsfriheten inskränks diskuterades. Frågan om immaterialrätt främjar eller hämmar 

allmänintresse är en diskussion som pågått länge och kanske kommer fortgå ännu längre. Hur 

synen på upphovsrätt kommer förändras i framtiden är svårt att veta, men det är inte orimligt 

att det allt mer digitaliserade samhället kommer leda till en allmän uppfattning att upphovsrätten 

står i vägen för ett öppet internet samtidigt som andra menar att digitaliseringen medför att 

upphovsrätten är viktigare än någonsin. Att avskaffa upphovsrätten är inget angeläget alternativ 

eftersom det skulle innebära negativa konsekvenser för skapande, kultur och ekonomi. Däremot 

kan upphovsrätten komma att behöva omstruktureras för att bättre passa in i dagens klimat. Den 

skulle exempelvis kunna omformas till en rätt att ge tillgång till innehåll snarare än förbjuda 

det och därigenom lyfta fram upphovsrättens inkluderande natur snarare än dess exkluderande 

natur.279  

4.3 Sammanfattning och reflektion 

Artikel 13.3 i det föreslagna direktivet stadgar att de åtgärder som ska vidtas för att skydda 

upphovsrätten ska fastställas först efter att direktivet har trätt i kraft. Därav är det mycket svårt 

för enskilda att förutse vad direktivet kan komma att innebära och vilka skyldigheter de kan 

komma att åläggas. Det är också svårt för medlemsstater att förstå hur direktivet ska 

implementeras i nationell lagstiftning. Således är bestämmelsen i detta avseende inte 

kompatibel med rättssäkerhetsprincipen. Rättsregeln lever inte heller upp till 

proportionalitetsprincipen eftersom det finns mindre inskränkande åtgärder att vidta för att 

uppnå målet ifråga. Ett exempel på en sådan åtgärd är att tjänsteleverantören åläggs 

tillhandahålla upphovsrättsinnehavaren skälig ersättning för dennes verk som delas på 

tjänsteleverantörens plattform. Det kan exempelvis göras genom annonsering. Det går även att 

ha alternativ upptill det där internetanvändarna erbjuds innehållet utan reklam mot betalning. 

Ett annat exempel är en notice-wait-and-takedown-procedur. Det är emellertid en form av 

                                                           
278 Bodó, Gervais & Quintais, a.a., s. 332.  
279 Detta har bl.a. föreslagits av Geiger, a.a., s. 73–74.   
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filtreringsmetod och av den anledningen är det i första hand att föredra att tjänsteleverantörerna 

betalar ersättning till upphovsrättsinnehavarna.  

På grund av förslagets vaga formuleringar och att praxis inte ska fastställas förrän efter 

direktivet har trätt i kraft är det svårt att veta hur förslaget kommer se ut i praktiken och om det 

kommer få den genomslagskraft som lagstiftaren önskar. En risk med att blockera innehåll på 

den synliga webben är att fler vänder sig till darknet för att ta del av det istället. Såväl teknik 

som immaterialrätt är viktigt för samhällsutvecklingen. Det är essentiellt att lagstiftaren finner 

vägar för att harmonisera dessa och få dem att samspela med varandra. Den osäkerhet som för 

närvarande råder beträffande förslaget åläggs EUD att klargöra om förslaget träder i kraft i sin 

nuvarande lydelse. Den åtgärd som skulle vara att föredra för att komma till bukt med 

värdegapet är att ålägga tjänsteleverantörer att ersätta upphovsrättsinnehavare, exempelvis med 

hjälp av annonsering. På så sätt skulle grundläggande rättigheter inte inskränkas och alla parters 

intressen skulle tillgodoses på bästa sätt.   
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5. Sammanfattande slutsatser  

De frågeställningar denna studie har syftat till att besvara är:  

1) Hur förhåller sig artikel 13 i EU:s föreslagna upphovsrättsdirektiv till artikel 8, 11, 16 

och 17.2 EU-stadgan?  

2) Hur förhåller sig samma bestämmelse till rättssäkerhetsprincipen samt 

proportionalitetsprincipen och hur bör upphovsrätten regleras i ett digitalt EU? 

De problem som har identifierats med artikel 13 i det föreslagna upphovsrättsdirektivet är att 

den går i strid med artikel 15.1 e-handelsdirektivet samt EUD:s praxis. Den går även i strid med 

de grundläggande rättigheter som framgår av artikel 8, 11 och 16 EU-stadgan. Därtill är artikeln 

inte kompatibel med varken rättssäkerhetsprincipen eller proportionalitetsprincipen.  

Bestämmelsen öppnar upp för möjligheten att ålägga tjänsteleverantörer en skyldighet att 

implementera automatiserad filtreringsteknologi i syfte att motverka upphovsrättsintrång på 

deras plattformar och därmed främja upphovsrätten som är en grundläggande rättighet enligt 

artikel 17.2 EU-stadgan. En sådan åtgärd innebär för det första en inskränkning i skydd för 

personuppgifter, artikel 8 EU-stadgan. Risken för en sådan inskränkning föreligger eftersom 

filtreringsteknologi behandlar personuppgifter från de användare som har profiler kopplade till 

plattformen ifråga när innehåll identifieras, oberoende av om personen ifråga har begått 

upphovsrättsintrång eller inte. För det andra inskränks yttrande- och informationsfriheten, 

artikel 11 EU-stadgan, då det finns en risk att filtreringsteknologierna inte fungerar helt felfritt 

och därmed filtrerar bort sådan information som inte är upphovsrättsskyddad. Det leder till att 

internetanvändare riskerar att inte få ta del av sådan information som är avsedd att vara 

tillgänglig för allmänheten samtidigt som den information de yttrar riskerar att inte nå några 

mottagare. För det tredje innebär åtgärden en inskränkning i näringsfriheten för leverantörer av 

delningstjänster för onlineinnehåll, artikel 16 EU-stadgan. Detta eftersom kostnaderna för 

filtreringssystem är höga och därmed kan innebära en stor ekonomisk påfrestning framför allt 

för mindre tjänsteleverantörer, samt begränsa möjligheten för nyetablerade tjänsteleverantörer 

att ta sig in på marknaden. Det gynnar dessutom inte europeiskt företagande och ekonomi på 

det sätt som förslaget åsyftar.   

Vidare är artikel 13 i det föreslagna direktivet så vagt formulerad att det inte går att förutse 

bestämmelsens rättsliga konsekvenser eller dess praktiska innebörd. Av den anledningen är 

förslagets artikel 13 inte kompatibel med rättssäkerhetsprincipen. Bestämmelsen är inte heller 

förenlig med proportionalitetsprincipen eftersom det finns mindre inskränkande åtgärder att 

vidta för att uppnå målet ifråga. En sådan är att tjänsteleverantörer tillhandahåller 

upphovsrättsinnehavaren ekonomisk ersättning för dennes verk som delas på plattformen 

ifråga. Medel till åtgärden ifråga kan inhämtas från annonsering i samband med att verken visas 

alternativt att internetanvändarna betalar för annonsfri användning. Det behöver inte innebära 

någon inskränkning i skydd för personuppgifter eller yttrande- och informationsfriheten. 

Dessutom säkras rätten till immateriell egendom i och med att upphovsrättsinnehavaren får 

erhålla skälig ersättning för sina verk. Emellertid är näringsfriheten fortfarande inte helt säkrad 

eftersom det finns en risk att tjänsteleverantören inte får in tillräckligt med intäkter från 

annonser eller användare som betalar för tjänsten. Risken för inskränkning torde emellertid vara 
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mindre än om tjänsteleverantörer skulle åläggas en skyldighet att implementera 

filtreringsteknologi. Nya förslag välkomnas för att finna en legitim lösning på problemet med 

värdegapet.   

När tekniken driver samhället i hastigheten av en formel 1-bil puttrar lagstiftningen på i 

hastigheten av en EPA-traktor. Det är positivt att kommissionen försöker anpassa 

upphovsrätten till en digital samtid, men de medel som kan utläsas av artikel 13 i förslaget är 

inte proportionerliga i förhållande till de mål som eftersträvas, eftersom de riskerar att resultera 

i inskränkningar av flera grundläggande rättigheter. Skulle förslaget bli lag i sin nuvarande 

lydelse skulle dess vaghet resultera i att rättsläget till en början kommer vara mycket oklart och 

att det kommer krävas vägledning i form av domstolspraxis. Hur upphovsrättsreglerna än 

utformas framöver är det viktigt att de tillämpas med respekt för upphovsrättsinnehavares, 

tjänsteleverantörers och internetanvändares grundläggande rättigheter samt allmänintresset i 

stort.  
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