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Abstract

The explosion of new digital media puts pressure for developments within copyright
law both in Sweden and internationally. These developments are taking place on two
different international areas: (1) WIPO which is a part of the UN family and (2) the EU
where a new directive on copyright law is being prepared and probably implemented
during 2001. The aim of this thesis is twofold: (1) to study which considerations
libraries must make when handling the new digital media both under todayÕs copyright
laws and under those which are being developed internationally. (2) What will be the
consequences, for Swedish libraries, if the new EU-directive on copyright law is
implemented in Sweden? By analysing current copyright laws, international treaties and
the proposal for a new EU-directive as well as the national debate the thesis brings
attention to a number of central issues for libraries. The thesis concludes that if the
directive is implemented the balance between the publicsÕ access to copyright protected
works granted by law and the rights of the copyright holders will, in a Swedish
perspective, be changed in favour of the latter. The implementation of the directive most
likely will impose both new costs as well as need for organisational changes for
Swedish libraries to make possible for the current level of service to be maintained.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

ÓIngenting kan tittas p� eller kopieras utan betalning till upphovsmannen!Ó

Ó De medel som tilldelas biblioteken kommer inte att r�cka och hela biblioteks-
verksamheten och id�n med allm�nna bibliotek �r hotad!Ó

ÓBiblioteken kommer inte att kunna utnyttja den tekniska utvecklingen och
kommer heller inte att kunna ge brukarna den information och service som efter-
fr�gas!Ó

Uttalanden som dessa har d� och d� dykt upp under mina tre f�rsta terminer p�
bibliotekarieutbildningen. Bakgrunden till dessa har uppgivits vara Óf�r�ndringar i
lagstiftningen vilka beslutas p� EU-niv�Ó. Detta �r en ytlig f�rklaring som inte kommer
i n�rheten av att belysa alla aspekter av problematiken kring Óde nya mediernaÓ och
upphovsr�tten. Ist�llet f�r att f�rklara har fler fr�gor v�ckts kring vad som egentligen
ligger bakom farh�gorna i uttalandena.

Under de senaste �ren har den tekniska utvecklingen g�tt i en rasande fart. Detta har
f�r�ndrat informationshanteringen i samh�llet och allt mer information lagras och
transporteras digitalt. Geografiskt avl�gsen information blir p� s� s�tt mycket mer
l�ttillg�nglig samtidigt som den nya tekniken f�rb�ttrar s�km�jligheterna. Biblioteken
som av tradition �r vana informationshanterare, b�de som f�rmedlare och lagrare av
information, b�rjade tidigt utnyttja den nya teknikens f�rdelar.

Det �r inte bara f�r biblioteken som den nya tekniken inneburit f�r�ndringar, �ven de
som skapar och producerar information av olika slag har hamnat i en ny situation. Den
elektroniska handeln, �ver till exempel Internet, har skapat en helt ny marknad f�r
information. K�p, av s�v�l varor som tj�nster, kan sk�tas via n�tet och leverans sker vid
en tidpunkt och till en plats som k�paren sj�lv best�mmer. Enkelheten i att kopiera och
�verf�ra g�r dock att informationsmaterialet kan disponeras, det vill s�ga kopieras och
�verl�tas, av andra �n de som har r�tten till detta.

I m�nga fall �r den information som hanteras skyddad av upphovsr�ttsliga regler och
betecknas d� med den juridiska termen ÓverkÓ. F�r att det upphovsr�ttsliga regelverket
ska vara funktionellt och fullt ut applicerbart p� den nya tekniken m�ste den utvecklas.
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Den nya tekniken k�nner inga statsgr�nser och upphovsr�tten �r d�rf�r inte endast en
nationell angel�genhet. F�r att kunna ha en effektiv reglering p� omr�det kr�vs att de
olika nationella r�ttssystemen �verensst�mmer, �r harmoniserade, med varandra. P�
internationell niv� utarbetades 1996 ett par f�rdrag p� upphovsr�ttens omr�de med
avsikt att omfatta �ven den nya tekniken. �ven p� europaniv� p�g�r detta arbete och
just nu f�rdigst�lls inom EU ett direktiv om harmonisering av vissa aspekter av
upphovsr�tten och de n�rst�ende r�ttigheterna.

Bibliotekens verksamhet �r t�tt sammankopplad med upphovsr�tten. I och med att
upphovsr�tten utvecklas tillkommer nya krav och andra f�ruts�ttningar vilka kan
komma att inverka p� bibliotekens m�jligheter att bedriva den verksamhet man �nskar.
De inledande citaten kan ses som uttryck f�r en oro f�r en dylik utveckling.

Sammanfattningsvis tar detta arbete sin utg�ngspunkt i b�de den nya tekniken, det vill
s�ga Óde nya mediernaÓ, och i utvecklingen av upphovsr�tten, inte bara p� nationell niv�
utan �ven den som sker p� internationell niv�.

1.2 Syfte

F�r att de nya medierna ska kunna hanteras av upphovsr�tten kr�vs att den i viss m�n
f�r�ndras och utvecklas. Syftet med denna uppsats �r att unders�ka vilka upphovs-
r�ttsliga regler biblioteken m�ste ta h�nsyn till n�r de hanterar de nya medierna, b�de
med dagens lagstiftning och med de f�r�ndringar som �r n�ra f�rest�ende. Vidare
kommer jag att belysa vilka konsekvenser dessa f�r�ndringar kan komma att f� f�r,
framf�r allt de svenska, biblioteken.

1.3 Fr�gest�llningar

I en unders�kning av vilka upphovsr�ttsliga regler biblioteken m�ste ta h�nsyn till n�r
de hanterar de nya medierna blir en f�rsta uppgift att studera hur det r�dande r�ttsl�get
ser ut. Detta �r en n�dv�ndighet f�r att kunna studera eventuella f�r�ndringsprocesser.
N�sta fr�gest�llning bli att unders�ka den internationella utvecklingen p� omr�det. N�r
slutligen konsekvenserna f�r biblioteken ska belysas studeras vilken inst�llning biblio-
teken och olika intresseorganisationer har till upphovsr�tten och dess f�rest�ende
f�r�ndringar.
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Uppsatsens fr�gest�llningar kan illustreras med f�ljande modell:1

Figur 1.  Input-output modell

Framst�llningen inleds med R�dande r�ttsl�get, det vill s�ga vad som i skrivande stund
�r g�llande r�tt i Sverige. Detta �r inte en statisk konstant utan �r en process, i figurens
cirkel, som genomg�r en st�ndig f�r�ndring genom att inputs , det vill s�ga
R�ttsomr�dets utveckling, tillf�r nya faktorer. Dessa faktorer utg�r framst�llningens
andra del. F�r�ndringarna i cirkeln f�r konsekvenser f�r outputs, i detta fall f�r
biblioteken som bedriver verksamheten. Framst�llningens tredje del behandlar just
Konsekvenser f�r biblioteken. Framst�llningen motsvarar allts� inte den ordning som
figuren har fr�n v�nster till h�ger utan snarare en kronologisk ordning med r�dande
r�ttsl�get idag, d�refter kommande f�r�ndringar och slutligen konsekvenserna av dessa
f�r�ndringar.

I en ideal situation sker �ven en �terkoppling fr�n outputs till inputs vilken i sin tur leder
till f�rnyade f�r�ndringar i processen. I den ideala situationen handlar det allts� om ett
konstant fl�de d�r �terkopplingen skapar ny inputs. Den ideala situationen skulle �ven
kunna illustreras som en o�ndlig cirkel.

                                                  
1 Efter den amerikanske statsvetaren David Eastons modell av det politiska systemet fr�n andra h�lften av
50-talet. Lennart Lundquist, F�rvaltningen i det politiska systemet, 2 uppl., Lund 1977, s. 15f.

inputs:
R�tts-
omr�dets
utveckling

outputs:
Konsekven-
ser f�r bib-
lioteken

processen:

R�dande
r�ttsl�ge
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Figur 2. Cirkelmodellen.

F�r en mer avgr�nsad del av samh�llet, som i detta fallet biblioteket och dess
verksamhet, �r det mycket m�jligt att inputs kommer fr�n ett helt annat h�ll �n via
konsekvenserna f�r just den samh�llsdelen. Den samh�llsekonomiska utvecklingen
p�verkar till exempel bibliotekens inputs utan att detta �r en konsekvens av bibliotekens
outputs.

1.4 Avgr�nsningar

Redan i titeln till detta arbete n�mns ÓbibliotekenÓ. Med detta avses inte alla typer av
bibliotek utan de bibliotek som omfattas av upphovsr�ttslagens 16¤. D�r n�mns veten-
skapliga bibliotek och fackbibliotek som drivs av det allm�nna samt folkbibliotek. Det
�r allts� fr�ga om bibliotek som i huvudsak �r tillg�ngliga f�r allm�nheten, men framf�r
allt som bekostas av allm�nna medel.

I den fortsatta framst�llningen kommer det att beskrivas vilka skyldigheter och
r�ttigheter biblioteken, som anv�ndare har av upphovsr�ttsligt skyddade verk, har
gentemot upphovsmannen. I diskussionen kring detta �r utg�ngspunkten att verket i
fr�ga har tillg�ngliggjorts p� ett s�tt som upphovsmannen har gett sitt samtycke till. Det
�r allts� inte fr�ga om piratkopierade verk eller om verk som fr�nh�nts upphovsmannen
innan han sj�lv har beslutat att det ska offentligg�ras. Att handha verk som
tillg�ngliggjorts p� detta s�tt �r f�renat med straffr�ttsliga p�f�ljder och i vissa fall �ven
civilr�ttsliga vilket inte kommer att behandlas. Tyngdpunkten ligger inte heller p� olika
former av intr�ng i upphovsr�tten utan ist�llet p� vad biblioteken ska g�ra f�r att
undvika att verksamheten inneb�r upphovs-r�ttsintr�ng.

En av de verksamheter som biblioteken bedriver, vilken �r sv�rhanterlig i relation till de
nya medierna, �r fj�rrl�nehanteringen (document delivery). Min bed�mning �r att
problematiken kring detta �r s� omfattande att det inte ges utrymme f�r denna i detta

INPUT PROCESS

OUTPUT
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arbete. Fr�gan kommer d�rf�r inte att ber�ras annat �n �versk�dligt och den speciella
problematiken som fj�rrl�nehanteringen f�r med sig kommer inte att behandlas.

I arbetet �r st�rst vikt lagd vid den egentliga upphovsr�tten och de s� kallade n�rst�ende
r�ttigheterna kommer endast att ber�ras. Grunden till detta �r att biblioteken sj�lva i den
debatt de f�r och i det lobbyarbete de utf�r i huvudsak behandlar den egentliga upp-
hovsr�tten.
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2 Metod

Detta arbete bygger p� en litteraturstudie. Den empiriska unders�kningen best�r allts�
av studier av skriftligt material, dels prim�r- och dels sekund�rk�llor.

Arbetets f�rsta del, kapitel 3 med inriktning p� det r�dande r�ttsl�get, bygger i huvudsak
p� studier av den svenska doktrinen, det vill s�ga den juridiska litteraturen p� omr�det
och av f�rfattningstext. Bland det refererade materialet �terfinns monografier,
lagkommentarer och l�rob�cker, men ocks� artiklar fr�n den ledande nordiska
tidskriften inom immaterialr�tten Nordisk immateriellt r�ttsskydd (NIR). Omr�det �r
fortfarande s� nytt att andra r�ttsk�llor, som f�rarbeten och praxis, l�mnar luckor som i
viss m�n fylls av doktrinen. Det �r d�rf�r relevant att i huvudsak st�dja sig p� detta
material som p� s� s�tt blir en prim�rk�lla.2 F�rarbeten har anv�nts i mindre
utstr�ckning och d� som komplement till doktrin och f�rfattningstext.

I det f�ljande kapitlet, kapitel 4, anv�nds i st�rre utstr�ckning prim�rt k�llmaterial.
WIPO-f�rdraget har fr�mst tolkats utifr�n dess text men ocks� utifr�n de kommentarer
som finns i anslutning till f�rdragsf�rslaget. Dessa kommentarer utg�r dock inte
egentlig tolkningsdata f�r den slutliga versionen och ska anv�ndas med stor
f�rsiktighet.3 Till hj�lp f�r tolkningen har �ven tagits sakkunnigas kommentarer till det
slutliga f�rdraget och konferensdeltagares reflexioner till h�ndelserna under
konferensen.

EG-materialet har fr�mst tolkats utifr�n en teleologisk tolkningsprincip, det vill s�ga
mot bakgrund av �ndam�let med regleringen, men ocks� utifr�n en lingvistisk princip
d�r tolkningen skett mot bakgrund av sj�lva artikeltexterna och genom j�mf�relse
mellan den engelska och den svenska texten.4 �ndam�let har f�rs�kt utl�sas genom att
de dokument som skrivits under processen, fr�n gr�nboken till den version som i dag
f�religger som f�rslag, har studerats. �ven h�r har doktrinen varit till viss hj�lp f�r att
ytterligare f�rklara och kommentera. Materialet har dock inte varit s� omfattande utan
har till st�rsta delen best�tt av artiklar och kortare kommentarer i litteratur som
behandlar g�llande svensk r�tt.

Slutligen har, i kapitel fem, bibliotekens och vissa utvalda biblioteksrelaterade
organisationers inst�llning, till upphovsr�tten och utvecklingen av denna, beskrivits. H�r
har f�rst de officiella dokument som publicerats som reaktion p� f�rdraget och
direktivf�rslaget studerats. D�refter har de debattartiklar som publicerats r�rande b�de
                                                  
2 Hans-Heinrich Vogel, ÓDen juridiska litteraturenÓ, Finna r�tt, Stockholm 1996, s. 163.
3 Henry Olsson, Copyright, 6 uppl., Stockholm 1998, s. 301.
4 Det finns tre centrala tolkningsprinciper i EG-r�tten: lingvistisk, systematisk och teleologisk tolkning.
Vogel, s. 51ff.
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f�rdraget och direktivf�rslagets inverkan p� biblioteken och deras verksamhet
analyserats. Detta massmediematerial har lokaliserats genom s�kningar i relevanta
artikeldatabaser och har d�refter kategoriserats efter de huvudfr�gor som behandlas i
respektive artikel.

Genom den beskrivna metoden har studiens fr�gest�llningar lett fram till den analys och
de slutsatser som redovisas i kapitel 6.
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3 Det r�dande r�ttsl�get

ÓOnly one thing is impossible to God:
To find any sense in any copyright law on the
planetÓ

Mark Twain

3.1 Introduktion

Upphovsr�tten �r en del av det civilr�ttsliga �mnet immaterialr�tt och reglerar skyddet
f�r intellektuella prestationer. Skyddsobjektet �r allts� inte ett fysiska f�rem�l utan
immateriella produkter.5 Upphovsr�tten delas upp i tv� delar: den egentliga upphovs-
r�tten och de n�rst�ende r�ttigheterna. Med den egentliga upphovsr�tten avses litter�ra
och konstn�rliga verk vilket bland annat inkluderar datorprogram, musikaliskt verk,
filmverk och fotografiskt verk. De n�rst�ende r�ttigheterna ger framf�rande konstn�rer
ett skydd men ocks� skydd f�r bland annat framst�llare av fotografier som inte anses
vara konstn�rliga, databaser, kataloger, ljudupptagningar och filmer samt radio och TV-
f�retag.6 Upphovsr�tten regleras av lag (1960:729) om upphovsr�tt till litter�ra och
konstn�rliga verk, oftast kallad upphovsr�ttslagen eller URL, samt ett par f�rordningar.

Den moderna upphovsr�tten v�xte fram fr�mst under 1700- och 1800-talet i Europa och
redan 1810 gavs f�rfattare i Sverige ensamr�tt till sina tryckta skrifter. I dag �r denna
r�tt s� fast bef�st att den erk�nns som en m�nsklig r�ttighet i FN:s f�rklaring om de
m�nskliga r�ttigheterna, artikel 27, och i Sverige grundlagsf�st i Regeringsformen
2:19.7 Som nationell lag �r dock upphovsr�tten territoriellt begr�nsad och f�r att ge
upphovsm�nnen samma skydd i andra l�nder finns ett antal internationella konventioner
p� omr�det. Den grundl�ggande och d�rf�r viktigaste konventionen p� upphovsr�ttens
omr�de, till vilken det kommer att refereras till i det fortsatta arbetet, �r ÓBern-
konventionen f�r skydd av litter�ra och konstn�rliga verk av �r 1886Ó som med sina
till�ggsprotokoll reglerar den egentliga upphovsr�tten internationellt. Det finns ut�ver
Bernkonventionen ett antal andra internationella �verenskommelser bland annat
ÓInternationell konvention om skydd f�r ut�vande konstn�rer, framst�llare av fonogram
samt radiof�retagÓ, vanligen kallad Romkonventionen, fr�n 1961 som reglerar de
n�rst�ende r�ttigheterna. Konventioner utg�r inte direkt till�mplig lag i de konventions-
slutande staterna men de l�nder som har anslutit sig utformar sin nationella lag s� att

                                                  
5 Henry Olsson, Upphovsr�ttslagstiftningen, Stockholm 1996, s. 17.
6 Ulf Bernitz m.fl., Immaterialr�tt, Stockholm 1998, s. 19; Olsson, Copyright, s. 247ff.
7 Bernitz m.fl., s. 5f.



14

denna �verensst�mmer med konventionen. Vid tolkning av den nationella lagen g�rs
detta utifr�n konventionen, s� kallad f�rdragskonform tolkning.8

3.2 Allm�nt om upphovsr�tten

I den fortsatta framst�llningen ska upphovsr�tten studeras n�rmare och d� f�rst:

•  upphovsr�ttens subjekt, det vill s�ga upphovsmannen.9

•  upphovsr�ttens objekt, det vill s�ga den immateriella produkten.

Ett skyddat verk ska ha skapats av en fysisk person. Upphovsmannen kan allts� inte vara
en juridisk person, s�som ett f�retag eller organisation, det kan inte heller vara en
maskin eller ett djur (1¤ 1st URL).10 Anv�nds en maskin, till exempel en dator, i
skapandet av ett konstverk anses denna vara ett verktyg f�r upphovsmannen. Ett djur
kan ocks� ses som ett verktyg men det �r fortfarande en m�nniska som �r
upphovsmannen. I de fall djuret eller maskinen inte kan ses som ett verktyg har det
skapade inte n�got upphovsr�ttsligt skydd eftersom det i lagens mening saknar
upphovsman.11 Ett verk kan ha flera upphovsm�n. Den som bearbetar ett verk genom
exempelvis �vers�ttning har upphovsr�tten till verket i dess bearbetade form, samtidigt
som upphovsmannen har upphovsr�tt till b�de det ursprungliga verket och till
bearbetningen (4¤ 1st URL). Det samma g�ller vid sammanst�llning av olika verk till ett
samlingsverk. Ett verk kan ha flera upphovsm�n d�r det inte g�r att s�rskilja vem som
bidragit med vad i det f�rdiga verket (6¤ URL). Alla har d� tillsammans upphovsr�tten
till verket och m�ste tillsammans ge tillst�nd till den som vill anv�nda verket. De kan
dock var och en f�r sig beivra att verket anv�nds olovligen. De �r allts� sj�lvst�ndiga
gentemot varandra och har ett sj�lvst�ndigt skydd.12 Den som har satt sitt namn p� ett
verk ska f�ruts�ttas vara upphovsmannen och i de fall d�r upphovsmannen �r ok�nd
f�retr�der utgivare eller f�rl�ggare dennes intressen (7¤ URL).13

Upphovsr�tten kan �verl�tas eller, d� det avses f�r viss tid eller till viss del, uppl�tas
fr�n upphovsmannen till en annan person, fysisk eller juridisk. Detta omr�de �r
sj�lvfallet f�rem�l f�r otaliga avtal d�r upphovsr�tten i olika stor utstr�ckning har
�verg�tt fr�n upphovsmannen till olika typer av producenter av upphovsskyddade verk

                                                  
8 Bernitz m.fl., s. 10.
9 Att uppm�rksamma �r att upphovsman i juridisk mening inte beh�ver vara samma sak som i
bibliografisk mening. Att ha i �tanke, �r ocks� att upphovsman och r�ttighetshavare kan vara samma
person eller grupp av personer men r�ttighetshavare kan lika g�rna avse n�gon till vilken upphovsr�tten
helt eller delvis har �verl�tits, genom till exempel k�p eller arv. I framst�llningen anv�nds genomg�ende
beteckningen upphovsman vilket �verensst�mmer med terminologin i upphovsr�ttslagen.
R�ttighetshavare anv�nds endast i de fall d� det �r fr�ga om en �verl�ten r�tt.
10 Olsson, Copyright, s. 74.
11 Olsson, Upphovsr�ttslagstiftningen, s. 51. Det klassiska exemplet �r en m�lande apa.
12 Bernitz m.fl., s. 44; Olsson, Upphovsr�ttslagstiftningen, s. 89
13 Bernitz m.fl., s. 47f.
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eller till en arbets- eller uppdragsgivare. Efter avliden upphovsman �verg�r upphovs-
r�tten till arvinge eller testamentstagare.14 Den till vilken upphovsr�tten helt eller delvis
�verl�tits betecknas r�ttighetshavare.

Ovan har klargjorts vem som �r upphovsman till den immateriella produkten, men vad
avses d� med den juridiska termen verk? Sj�lvklart har inte allt som skapas
upphovsr�ttsligt skydd. Det kr�vs att vissa kriterier �r uppfyllda. I f�rarbeten till
upphovsr�ttslagen talas om att ett verk ska ha Óverksh�jdÓ vilket inneb�r att det ska
uppvisa en viss Ósj�lvst�ndighet och originalitetÓ.15 I det begreppet ing�r att det inte ska
vara m�jligt f�r tv� personer att oberoende av varandra skapa varsitt likadant verk, det
s� kallade dubbelskapande kriteriet. Dubbelskapande f�rekommer dock i viss m�n i de
fall d�r tv� verk �r mycket lika varandra, till exempel i fr�ga om originalet och
�vers�ttningen av ett litter�rt verk.16 I bed�mning av om ett verk uppn�r verksh�jd ing�r
inte att ett verk ska ha en viss konstn�rlig kvalitet eller att verket �r avsett att vara en
konstn�rlig produkt.17 S� kallade kioskdeckare, en barnteckning och ett privat brev kan
ha lika stort skydd som en tavla av en erk�nd konstn�r eller en roman av en
nobelpristagare i litteratur.

Det �r inte m�jligt att skydda fakta- eller sakuppgifter som ing�r i ett verk och det �r
inte heller vad som brukar kallas Óden bakomliggande id�nÓ till ett verk som skyddas.18

M�nga verk bygger p� samma tema och det �r s�ttet som n�got uttrycks p� som skyddas
och inte sj�lva grundid�n. Ett vanligt exempel i den juridiska litteraturen �r pj�sen
Pygmalion och tv� filmer som senare gjordes p� samma grundid�. I H�gsta domstolen
gjordes den bed�mning att filmerna var sj�lvst�ndiga verk och inte plagiat av pj�sen d�
filmerna uttryckte grundid�n p� ett annat s�tt �n vad som gjordes i pj�sen.19

I praktiken skapar bed�mningen av verksh�jd en del problem. Det g�r inte att i lagtext
fastst�lla exakt vad som �r ett verk och n�r ett verk �r ett plagiat eller en sj�lvst�ndig
skapelse utan detta m�ste bli en bed�mning fr�n fall till fall och fastst�llas i praxis
genom domstolsavg�randen. P� vissa omr�den �r praxis v�l utarbetad, vilket bland
annat g�ller avseende sk�nlitter�ra, sceniska och musikaliska verk. Os�kerhet f�religger
dock p� andra omr�den d�r r�ttsfall fortfarande saknas eller �r mycket f� vilket �r fallet
framf�r allt i fr�ga om de nya verkstyperna som databaser och datorprogram, men ocks�
ifr�ga om vilka webbsidor som ska anses ha verksh�jd.20

                                                  
14 Jan Ros�n, Upphovsr�ttens avtal, 2 uppl., Stockholm 1998, s. 66.
15 Prop. 1960:17, F�rslag till lag om upphovsr�tt till litter�ra och konstn�rliga verk, s. 379; Olsson,
Upphovsr�ttslagstiftningen, s. 33f.
16 Olsson, Copyright, s. 53f.
17 Carl Martin Roos, Biblioteksr�tt, Stockholm1994, s. 55; Olsson, Copyright, s. 56.
18 Bernitz m.fl., s. 38; Olsson, Copyright, s. 66f.
19 Bernitz m.fl., s. 38 som refererar till NJA 1938 s. 479.
20 Ibid., s. 37. I Michael Plogell, Immaterialr�ttsliga aspekter p� datorprogram, Stockholm 1996 g�rs ett
l�ngre utl�gg om kraven f�r verksh�jd f�r datorprogram och avseende verksh�jden f�r databaser h�nvisas
till Per Hammarstedt, Upphovsr�tt och databaser, Stockholm 1996.
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Vad inneb�r det d� att ett verk har upphovsr�ttsligt skydd? Upphovsr�tten ger
upphovsmannen r�tt att handla, men ocks� en r�tt att inverka p� andras handlande.
Upphovsmannen f�r allts� nyttja sitt eget verk och det finns m�jlighet f�r honom att
b�de till�ta och hindra andra att anv�nda verket. Denna r�tt uppdelas vanligen i tv�
delar:

•  Den ideella r�tten.
•  Den ekonomiska r�tten.

Den ideella r�tten anknyter till upphovsmannens k�nslom�ssiga bindning till sitt verk
och delas vanligen upp i r�tten att anges som upphovsman till verket och r�tten till
respekt f�r verket (3¤ URL).21 Exempel p� angivande av upphovsmannen �r vid fram-
f�rande av musikverk i radio, i eftertexten till en film eller i not eller referatmarkering
d� ett verk citeras. Respekten f�r verket inneb�r att ett verk inte f�r �ndras p� ett s�tt
som �r kr�nkande f�r upphovsmannen i samband med att det framf�rs eller att exemplar
framst�lls. �ndringar f�r heller inte g�ras i exemplar av ett verk. Slutligen f�r inte
verket �terges p� ett s�tt eller i ett sammanhang som �r kr�nkande f�r upphovsmannen
eller som �r fr�mmande f�r verket.22 Ett exempel skulle kunna vara att ett verk anv�nds
p� ett s�dant s�tt att verket eller upphovsmannen f�rknippas med v�ldshandlingar eller
pornografi.

Upphovsmannen har vissa ekonomiska r�ttigheter till sitt verk (2¤ URL). Detta betyder
att upphovsmannen har ensamr�tt till visst nyttjande av verket. Uppr�kningen i
lagrummet av upphovsmannens r�ttigheter �r utt�mmande och innefattar r�tten att
framst�lla exemplar och att g�ra verket tillg�ngligt f�r allm�nheten. Tillg�ngligg�rande
f�r allm�nheten betecknas vanligen som spridningsr�tten och innefattar d� exemplar av
vett verk utbjuds till f�rs�ljning, uthyrning eller utl�ning eller d� det p� annat s�tt sprids
till allm�nheten.23 Vidare ing�r �ven offentligt framf�rande och visning i upphovs-
mannens ensamr�tter. Ett verk f�r inte heller offentligg�ras eller ges ut utan upphovs-
mannens medgivande (8¤ URL). Kontrollen �ver de nyttjanden som just beskrivits har
ett ekonomiskt v�rde och genom att ge upphovsmannen kontrollen �ver dessa
tillerk�nns han ocks� de int�kter som kommer av hans skapande.24 Upphovsmannen har
dessa ekonomiska r�ttigheter under en viss specifik tidsperiod, den s� kallade
skyddstiden. Huvudregeln �r en skyddstid p� 70 �r efter det att upphovsmannen har
avlidit (43¤ URL). Viss kortare skyddstid g�ller f�r ett par av de n�rst�ende
r�ttigheterna, bland annat �r katalogskyddet 10 �r och skyddet f�r fotografiska bilder �r
50 �r (49a¤ URL). I fr�ga om upptagning av ut�vande konstn�rers framf�rande och
framst�llares upptagningar av ljud och bild skyddas dessa i 50 �r fr�n upptagningen
(45¤ respektive 46¤ URL). Skyddet f�r verket uppst�r i samma �gonblick som det

                                                  
21 Olsson, Upphovsr�ttslagstiftningen, s 73.
22 Olsson, Copyright, s. 109ff.
23 Olsson, Upphovsr�ttslagstiftningen, s 61.
24 Bernitz m.fl., s. 21.
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skapas. Det kr�vs allts� inget r�ttsligt f�rfarande, i form av till exempel registrering eller
anm�lan, f�r att skyddet ska intr�da.25

Av skyddstidens l�ngd framg�r att den ekonomiska r�tten, tillsammans med den ideella
r�tten, �verg�r till arvtagare eller testamentstagare vid upphovsmannens bortg�ng. I
fr�ga om annan �verl�telse eller uppl�telse �r det bara den ekonomiska r�tten som
�verl�ts eller uppl�ts. Den ideella r�tten ligger alltid kvar hos upphovsmannen, eller
r�ttighetshavaren, som endast kan efterge denna f�r en begr�nsad anv�ndning av
verket.26

F�r att det ska finnas en balans mellan upphovsmannens r�tt till sitt verk och
allm�nhetens behov av att kunna nyttja verket finns det i upphovsr�ttslagens andra
kapitel best�mmelser om inskr�nkningar i upphovsr�tten. I detta kapitel fastst�lls n�r
upphovsmannen m�ste tolerera intr�ng i sin r�tt utan att han givit sitt samtycke till det,
det s� kallade fria nyttjandet. Vissa av dessa �r av betydelse f�r biblioteken, till exempel
f�r exemplar bland annat framst�llas f�r enskilt bruk, inom vissa arkiv och bibliotek och
i blindskrift eller som talb�cker (12¤, 16¤, och 17¤ URL). Upphovsmannens spridnings-
r�tt begr�nsas ocks� av att n�r ett exemplar av ett litter�rt eller konstn�rligt verk en g�ng
har �verl�tits f�r exemplaret �verl�tas vidare utan att det finns krav p� upphovsmannens
medgivande (19¤ URL). Detta uttrycks s� att spridningsr�tten till det enskilda
exemplaret konsumeras.27 �ven visningsr�tten konsumeras om verket har utgivits eller,
om det �r ett konstverk, �verl�tits (20¤ URL). Reglerna om konsumtion �r mycket
viktigt f�r bibliotekens verksamhet eftersom det bland annat m�jligg�r utl�ning av
litteratur.

I de fall upphovsmannen har en skyldighet att enligt lag ge till�telse till eller tolerera
intr�ng i upphovsr�tten utan att tillst�nd beh�ver inh�mtas, men att det i b�da dessa
fallen ska utg� ers�ttning f�r nyttjandet, betecknas detta som tv�ngslicens. Idag finns
denna konstruktion endast i tv� fall. Det f�rsta �r vid framst�llning av samlingsverk f�r
undervisning (18¤ URL) och det andra �r d� bildkonst, musikaliska verk eller diktverk
ing�r i allm�n handling (26a¤ URL).28

Den tredje m�jligheten till inskr�nkning enligt upphovsr�ttslagen �r genom avtalslicens
(26i¤ URL). Genom denna best�mmelse, som �r vanligt i nordisk r�tt, har kollektiva
avtal slutits med olika organisationer som representerar ett stort antal av upphovs-
m�nnen p� ett omr�de (26d, 26f och 13¤¤ URL). Denna typ av avtal har �ven verkan

                                                  
25 Att j�mf�ra �r det s� vanligt sedda © p� olika produkter. Denna m�rkning har ingen r�ttslig betydelse i
l�nder anslutna till Bernkonventionen utan fungerar som en p�minnelse om att verket i fr�ga �r
upphovsr�ttsligt skyddat. Tidigare fanns en r�ttslig betydelse i engelsk och amerikansk r�tt men d� USA
har tilltr�tt Bernkonventionen har krav p� registrering upph�rt �ven d�r. Symbolen kan dock ha betydelse
i l�nder som inte tilltr�tt konventionen. Roos, s. 53 och 55.
26 Olsson, Copyright, s. 115.
27 Bernitz m.fl., s. 56.
28 Ros�n, s. 67f.
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gentemot upphovsm�n och r�ttighetshavare som inte representeras av organisationen
och m�jligg�r d�rigenom nyttjande av alla upphovsm�ns verk.29

3.3 Biblioteken och upphovsr�tten

Bibliotekens verksamhet �r mycket n�ra sammankopplad med upphovsr�tten. I princip
allt det material som finns p� ett bibliotek har eller har haft ett upphovsr�ttsligt skydd. I
framst�llningen h�r kan vi dock bortse fr�n det material d�r skyddstiden har g�tt ut d�
detta material ska anses som fritt.30 Vidare bedriver biblioteken verksamheter som
omfattas av upphovsr�tten. Ett par exempel �r kopiering f�r fj�rrl�n och uppl�sning av
sagor f�r barn.

I fr�ga om de s� kallade traditionella medierna, tryckt material s�som b�cker och
tidningar samt musikaliska verk, har biblioteken ett klart lagst�d att sprida dessa till
allm�nheten, genom att tillhandah�lla p� plats i biblioteket eller genom heml�n utan att
direkt ers�ttning fr�n biblioteken eller brukarna utg�r till upphovsmannen.31 Denna r�tt,
vilket har beskrivits ovan, bygger p� att upphovsmannens spridningsr�tt �r konsumerad
i och med att verket �verl�tits, i detta fallet till biblioteket (19¤ URL). F�ruts�ttningen
�r dock att det �r avgiftsfritt f�r brukaren samt att n�gon form av ers�ttning utg�r till
upphovsmannen. Av allm�nna medel utg�r d�rf�r ers�ttning till tons�ttare, framf�rande
musiker och till f�rfattare, den s� kallade biblioteksers�ttningen. Ers�ttningen f�rdelas
till f�rfattare via Sveriges f�rfattarfond.32 P� musikomr�det f�rdelas ers�ttningen av
STIM och SAMI (Svenska artister och musikers intresseorganisation).33 Detta �r dock
inte att betrakta som tv�ngslicenser eller avtalslicenser utan ers�ttningen grundar sig p�
ett offentligr�ttsligt f�rh�llande. Ers�ttning p� upphovsr�ttsliga grunder utg�r inte
eftersom verket �r �verl�tet och upphovsmannens ensamr�tt till spridning av exemplaret
�r konsumerad. Att ers�ttning utg�r �r en del av implementeringen av EG-direktivet
92/199/EEC, det s� kallade Uthyrnings- och utl�ningsdirektivet vilket endast till�ter
utl�n om n�gon form av ers�ttning utg�r till upphovsm�nnen. Biblioteksers�ttningen

                                                  
29 Ros�n, s. 68f.
30 Notera dock det ÓklassikerskyddÓ som finns f�r att hindra att verk inte ska nyttjas p� ett s�dant s�tt som
�r kr�nkande b�de f�r verket som s�dant och f�r det allm�nna kulturintresset. Detta skydd upph�r aldrig.
(51¤ och 60¤ URL). Regel har dock hittills inte till�mpats i Sverige men den liknande regel som finns i
Norge har anv�nts ett f�tal g�nger, Olsson, Copyright, s. 273f.
31 Utl�n, ÓlendingÓ, finns definierat i EG-direktiv 92/100/EEC: ÓFor the purpose of this Directive,
`lending` means making available for use, for a limited period of time and not for direct or indirect
economic or commercial advantage, when it is made through establishments witch are accessible to the
publicÓ. Med termen l�n avses allts� b�de heml�n och l�n p� plats i biblioteket av till exempel
referenslitteratur
32 Olsson, Copyright, s. 172; F�rordning (1962:652) om Sveriges f�rfattarfond.
33 Denna ers�ttning �r ny och inf�rdes vid �rsskiftet 98-99. F�rordningen (1998:1387) om
fonogramers�ttning.
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fanns dock �ven innan EU-medlemskapet och utgick d� av bland annat kulturpolitiska
sk�l.34

Biblioteken har tillsammans med arkiven givits r�tt att i vissa fall framst�lla exemplar
genom att kopiera hela eller delar av verk (16¤ URL). Biblioteket f�r kopiera hela verk
f�r bevarande, kompletterande och forsknings�ndam�l eller f�r att verk ska kunna
anv�ndas i l�sapparat.35 Delar av verk och artiklar f�r kopieras f�r att utl�mnas till
allm�nheten och hela verk f�r kopieras d� originalet inte l�mpar sig f�r att l�mnas ut till
allm�nheten. Exemplarframst�llningen f�r bara ske med reprografiskt f�rfarande, det
vill s�ga genom avfotografering med en kopiator. Detta g�ller dock inte i de fall det �r
fr�ga om kopiering f�r bevarande-, kompletterings- ellerforsknings�ndam�l d� denna
begr�nsning inte finns.36 Ofta utf�rs dock kopieringen p� bibliotek f�r enskilt bruk av en
privatperson trots att bibliotekspersonalen utf�r sj�lva kopieringen (12¤ URL). Det �r
till�tet att ta hj�lp av n�gon utomst�ende f�r att g�ra kopior och h�nsyn beh�ver inte
heller tas till s�ttet som m�ngfaldigandet sker p� eftersom ingen begr�nsning till
reprografisk metod finns. Biblioteket kan allts� utf�ra kopiering med st�d av tv� olika
lagrum.37

Utvecklingen av nya medier g�r dock fort och nya verksformer, som datorprogram och
databaser, blir mer och mer allm�ngods och biblioteken vidgar sin verksamhet f�r att
inkludera �ven dessa. Kring dessa finns fortfarande en viss r�ttslig os�kerhet och r�tten
att fritt sprida dem till allm�nheten �r mer begr�nsad. Biblioteken m�ste allts� nu i
st�rre utstr�ckning �n tidigare utarbeta en verksamhet som tar h�nsyn till
upphovsm�nnens r�tt och intressen. Detta inneb�r i m�nga fall att biblioteken m�ste
sluta avtal med upphovsm�nnen f�r att bedriva den verksamhet man �nskar. Vilka �r d�
dessa s� popul�rt ben�mnda nya medier och vilka regler g�ller idag f�r dessa?

3.4 De nya medierna

De medier som h�r betecknas som de nya medierna �r de d�r informationen lagras
elektroniskt som Óettor och nollorÓ, det vill s�ga digitalt. Elektronisk lagring kan ocks�
ske analogt som till exempel p� ett VHS-band eller kassettband. 38 I framst�llningen ska
endast de medier d�r lagringen sker digitalt, det vill s�ga digitala medier, studeras. De
medier vars information har lagrats analogt h�nf�rs till de traditionella medierna och
kommer inte att tas upp. I dag �r det mycket troligt att en biblioteksbes�kare kommer i
kontakt med ett eller flera av dessa. De allra flesta bibliotek har publika Internet-

                                                  
34 SOU 1997:140 Fonogramers�ttning, s. 21f, 59; Per Jonas Nordell, R�tten till det visuella, Stockholm
1997, s. 254.
35 Se Upphovsr�ttsf�rordning (1993:1212) f�r definition av kopiering f�r Ókompletterings�ndam�lÓ.
36 Olsson, Upphovsr�ttslagstiftningen, s. 130.
37 Malin Edmar m.fl., Internetpublicering, 2 uppl., Stockholm 1999, s. 17f; NJA 1984 s. 304.
38 Mats G. Lindquist, ÓDigital biblioteksverksamhet Ð F�rslag till nya policiesÓ, Signum 1998:1, s. 6.
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uppkopplingar, cd-romskivor med varierande inneh�ll, eventuellt on-linetj�nster och
eventuellt m�jlighet att anv�nda datorprogram f�r till exempel ordbehandling.

F�r att g�ra det fortsatta resonemanget mer �versk�dligt har olika medietyper och deras
f�rh�llande till varandra illustrerats med figuren nedan. Det finns fler mediatyper som
skulle kunna placeras in i figuren men ett urval har gjorts f�r att illustrera det
problemomr�de som denna studie behandlar.

Figur 3.  Medier

Genom det v�rldsomsp�nnande digitala n�tverket Internet kan information fr�n hela
v�rlden n�s fr�n en dator som �r ÓuppkoppladÓ. Biblioteken kan p� s� s�tt tillhandah�lla
information som snabbt h�mtas fr�n jordens alla h�rn. P� de flesta bibliotek idag
tillhandah�ller man publika datorer, fr�n vilka Internet �r tillg�ngligt, f�r att bes�karna
sj�lva ska kunna s�ka information bland alla de otaliga webbsidor som ligger utlagda p�
n�tet och bland de betaltj�nster biblioteket eventuellt har f�rv�rvat. I framst�llningen
har kategoriserats tv� typer av tj�nster som kan tillhandah�llas via Internet. Det f�rsta �r
alla webbsidor som ligger utlagda p� n�tet. Dessa blir tillg�ngliga genom n�gon form av
uppkoppling och en webbl�sare, det vill s�ga ett datorprogram som kan h�mta och visa
information via World Wide Web (Netscape Navigator, MS Explorer).39 H�r har dessa
kallats ÓfriaÓ Internettj�nster eftersom det inte kr�vs n�gon ers�ttning f�r att f� tillg�ng
till dessa. Den andra typen �r de betaltj�nster, som ocks� �r tillg�ngliga p� samma s�tt
via n�tet, men som m�ste f�rv�rvas. Eftersom Internet �r utomordentligt att leverera
information p� skapas fler och fler dylika tj�nster d�r leverans sker mot ers�ttning.
Exempel p� dessa �r olika databaser och tidskriftsprenumerationer, vanligen kallade
elektroniska tidskrifter, men ocks� olika uppslagsverk blir allt vanligare.

                                                  
39 Thomas Carl�n-Wendels, N�tjuridik, lag och r�tt p� Internet, 2 uppl., Stockholm 1998, s. 26.
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Samtidigt som datorn har utvecklats har det ocks� utvecklats f�rvaringsm�jligheter, f�r
digitalt lagrad information, p� b�rare som �r l�ttare att flytta och ta med sig �n en hel
h�rddisk. Disketter anv�nds fortfarande men kompletteras nu av cd-romskivor och cd-
station p� datorer h�r numer till det vanliga. Cd-rom som medium har h�r indelats i tv�
kategorier, f�rst de som inneh�ller datorprogram och d�refter de som inte g�r det.
Datorprogram �r visserligen inte ett medium utan en verkstyp. Det �r dock v�ldigt
vanligt att en cd-rom inneh�ller ett program vilket g�r upphovsr�ttslagens speciella
regler f�r datorprogram till�mpliga. Dessa regler p�verkar i mycket stor utstr�ckning
allm�nhetens, och framf�r allt bibliotekens, m�jligheter att nyttja dessa cd-romskivor att
det �r befogat att skilja dessa fr�n de cd-rom som inte inneh�ller datorprogram.

I den fortsatta framst�llningen ska vi se n�rmare p� de upphovsr�ttsliga reglerna i
f�rh�llande till de nya medierna och vilka speciella egenskaper dessa medier har som
p�verkar den upphovsr�ttsliga bed�mningen. Detta ska g�ras i f�rh�llande till upphovs-
mannens ensamr�tter. Inledningsvis �r det viktigt att ha i minnet att upphovsr�tts-
lagstiftningens definition av verksbegreppet �r till�mpligt oavsett vilket medium som
verket �r fixerat p�. 40 Dessutom kan olika verkstyper vara fixerade p� en och samma
medietyp och en verkstyp kan fixeras p� flera olika sorters medier.

3.4.1 Offentligg�rande och utgivning av ett verk

Det f�rsta steget vid spridning av ett verk �r offentligg�randet, det vill s�ga d�
upphovsmannen beslutar att g�ra verket k�nt och tillg�ngligt f�r en vidare krets �n den
n�rmaste privata kretsen av familj och n�ra v�nner (8¤ 1st URL). Det andra �r att
upphovsmannen beslutat att verket ska ges ut. Utgivningen sker d� verket f�rs i handel
eller sprids till allm�nheten p� n�got annat s�tt (8¤ 2st URL). F�ruts�ttningen f�r
utgivningen �r allts� att det har framst�llts exemplar av verket som sprids bland
allm�nheten, antalet exemplar �r dock inte fastst�llt i lag.41 N�r ett verk l�ggs ut p� en
eller flera webbsidor p� n�tet g�rs det tillg�ngligt f�r en st�rre allm�nhet och verket
m�ste d� anses vara offentliggjort.42 Om n�gon faktiskt har bes�kt sidan och tagit del av
verket �r egentligen inte relevant eftersom kriteriet �r att det �r tillg�ngligt och samma
sak m�ste anses g�lla d� verket kan levereras via en betaltj�nst. I fr�ga om utgivning
r�cker det dock inte med att ett verk har tillg�ngliggjorts via ett datorn�tverk. H�r �r det
inte upphovsmannen som framst�ller exemplaren som sprids utan anv�ndaren, det vill
s�ga den som tar fram och exponerar verket p� sin bildsk�rm. Har upphovsmannen gett
sitt tillst�nd exemplarframst�llningen f�religger en utgivning, men inte om tillst�nd
endast finns till tillg�ngligg�randet.43

                                                  
40 Carl�n-Wendels,  s. 90; Edmar m.fl., s. 11 och 22.
41 Olsson, Upphovsr�ttslagstiftningen, s. 95.
42 Nordell, s. 280.
43 Agne Lindberg & Daniel Westman, Praktisk IT-r�tt, 2 uppl., Stockholm 1999, s. 166f.
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I fr�ga om cd-rom �r det klarare eftersom verket d� �r fixerat p� ett medium som �r ett
fysiskt exemplar. Senast n�r cd:n f�rs i handeln �r verket offentliggjort och utgivet.

Undantagen och begr�nsningarna i andra kapitlet �r beroende av att verket �r offent-
liggjort och i flertalet fall �ven utgivet.44 Utg�ngspunkten f�r denna studie �r att verket
tillg�ngliggjorts p� ett lagligt s�tt, det vill s�ga enligt lag eller med tillst�nd fr�n
upphovsmannen. Forts�ttningsvis f�ruts�tts d�rf�r att verket �r b�de offentliggjort och
utgivet.

3.4.2 Exemplarframst�llning

Exemplarframst�llning sker d� verket f�sts p� en nya b�rare, till exempel att en text p�
ett papper kopieras till ett annat papper eller skrivs in p� en dator. Pappret och datorn
blir d� de nya b�rarna.45 Handlingen att f�ra �ver ett verk till en dator st�mmer v�l
�verens med ordalydelsen i 2¤ 2st upphovsr�ttslagen: ÓS�som framst�llning av
exemplar anses �ven att verket �verf�rs p� anordning, genom vilken det kan �tergesÓ.46

Traditionellt sett i nordisk r�tt anses ett exemplar ha framst�llts f�rst d� det �r fr�ga om
ett exemplar som �r Ósj�lvst�ndigtÓ, i princip inneb�r detta ett exemplar som kan
spridas.47 N�r ett verk �r i digital form �r det dock v�ldigt sv�rt att anv�nda denna
definition i praktiken och den kan ha blivit f�rlegad och inte praktiskt anv�ndbar i
samband med anv�ndandet av de nya medierna.48

Gemensamt f�r de nya medierna �r att n�r ett verk, som �r fixerat p� n�got av dessa
medier, ska tas fram p� en bildsk�rm skapas under framtagningsprocessen ett antal
exemplar i den visande datorns arbetsminne. �r det en webbsida skapas �ven en s�
kallad cache-kopia som lagras en viss tid. Det skapas ocks� exemplar hos olika
informationsf�rmedlare som passeras p� v�gen fram till den visande datorn. Dessa
exemplar m� vara n�got anv�ndaren inte �r medveten om och exemplaret m� f�rsvinna
d� datorn st�ngs av eller sidan st�ngs ned, men trots allt har det under en kort tid funnits
ett nyskapat exemplar. Fr�gan blir d� om dessa exemplar ska falla under den
exemplarframst�llning som tidigare konstaterats vara f�rbeh�llen upphovsmannen.

Enighet r�der kring att det �r exemplarframst�llning d� ett verk lagras p� h�rddisken till
en dator.49 Utvecklingen internationellt tyder p� att allt mindre kr�vs f�r att en
exemplarframst�llning ska anses ha skett och enligt vissa bed�mare ska �ven de

                                                  
44 Olsson, Upphovsr�ttslagstiftningen, s. 94ff.
45 Carl�n-Wendels, s. 93.
46 Olsson, Upphovsr�ttslagstiftningen, s. 65f; Ros�n, s. 89.
47 Bl.a. Eir�kur T�masson, ÓDigital teknologi. Konsekvenser for retsreglerne og retsh�ndh¾velsen for
musik og filmÓ, NIR 1997:3/4, s. 350.
48 Ros�n, s. 89.
49 Carl�n-Wendels, s. 94; Olsson, Upphovsr�ttslagstiftningen, s. 57; Olsson, Copyright, s. 85.
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tempor�ra exemplaren falla under upphovsmannens ensamr�tt.50 Vissa anser att
�tminstone det exemplar som skapas i datorns arbetsminne (RAM) ska vara en
exemplarframst�llning eftersom det inte l�ngre anses finnas anledning att g�ra skillnad
mellan det exemplar som lagras p� h�rddisk och det som ligger p� ett arbetsminne.
Arbetsminnena �r i dag s� pass stora, energisn�la och tillf�rlitliga att lagringen kan ske
d�r under, till exempel, ett helt arbetspass.51 Andra anser dock att de tempor�ra
exemplaren som saknar ekonomiskt v�rde inte ska falla under upphovsmannens
ensamr�tt att framst�lla exemplar. Skillnaden mellan h�rdisk och arbetsminne �r
fortfarande s� pass stor att dessa tv� inte kan j�mst�llas och exemplaret i arbetsminnet
ska d�rf�r inte heller falla in under upphovsmannens ensamr�tt. D�remot h�ller man
med om att skillnaden mellan de olika minnena successivt minskar.52 Situationen i
Sverige kompliceras ytterligare av att exemplarframst�llning i samband med databaser
definieras i propositionen inf�r implementeringen av Databasdirektivet.53 Exemplar
definieras h�r som n�got mer varaktigt �n de tempor�ra exemplaren, man f�ljer allts�
nordisk praxis.54 Uttalandet har dock kritiserats eftersom det anses g� emot den
internationella utvecklingen och f�r att det anses g� emot formuleringen i direktivet som
f�ranleder propositionen.55 Situationen �r allts� os�ker i avvaktan p� att praxis ska
utarbetas eller, som ska visas nedan, att en internationell �verenskommelse fastst�ller
vilken exemplarframst�llning som faller inom upphovsmannens ensamr�tt.56

N�r det handlar om en medveten varaktig kopiering genom en aktiv handling, inte bara
till h�rddisken utan �ven till bland annat papper och diskett, �r det vissa regler som
m�ste tas i beaktande. D� �verf�ring ska g�ras fr�n en dator till annan b�rare kan detta
inte g�ras med reprografisk (avfotograferande) metod. Exemplarframst�llningen kan
allts� inte g�ras med st�d av 16¤ 1st 2 och 3 p upphovsr�ttslagen. I biblioteks-
sammanhang �r d�rf�r endast kopiering f�r privat bruk m�jlig (12¤ URL). F�rsiktighet
m�ste dock iakttas med tanke p� vad som kopieras. Datorprogram f�r under inga
omst�ndigheter kopieras och inte heller sammanst�llningar i digital form genom digital
kopiering (12¤ URL). Sammanst�llningar kan allts� skrivas ut p� papper men inte
l�ggas p� diskett. P� n�tet finns dock en m�ngd information som det uttryckligen s�gs
f�r kopieras bland annat datorprogram, s� kallade share-ware eller free-ware. F�rut-
s�ttningen f�r detta �r att upphovsmannen uttryckligen har gett sitt tillst�nd, vilket i sig
kan vara sv�rt att fastst�lla.

N�tburna verk och verk p� cd-rom ger i denna fr�ga upphov till samma problematik,
fr�nsett de fr�gor som uppst�r kring de exemplar som skapas p� v�gen till den visande
datorn vid anv�ndandet av n�tburna verk.

                                                  
50 jmf resonemanget i Nordell, s. 282ff men ocks� diskussionen kring den internationella utvecklingen i
kapitel 4 i denna uppsats.
51 Carl�n-Wendels, s. 94.
52 Olsson, Copyright, s. 84f.
53 Europapparlamentets och r�dets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om r�ttsligt skydd f�r databaser.
54 Prop. 1996/97:111 R�ttsligt skydd f�r databaser m. m., s. 32.
55 Nordell, s. 285f; Carl�n-Wendels, s. 95.
56 Jmf SOU 1998:111, E-plikt, att s�kra det elektroniska kulturarvet, s. 113f.
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3.4.3 Offentligt framf�rande och visning

N�r exponering av ett verk sker p� datorsk�rmen uppst�r fr�gan om detta ska ses som
exemplarframst�llning eller som visning eller framf�rande, beroende p� vilken verkstyp
som exponeras. 2¤ upphovsr�ttslagen kan tolkas p� tv� s�tt, antingen direkt eller p� ett
mer �vergripande s�tt. Tolkas det direkt torde det inte r�ra sig om exemplar-
framst�llning d� verket �r �verf�rt p� en anordning fr�n vilken �tergivning endast �r
m�jlig genom avbildning, genom exempelvis fotografering eller att den ritas av. Tolkar
man det mer �vergripande s� att upphovsmannen ska ha kontroll �ver alla
nyttjandeformer skulle det kunna anses vara exemplarframst�llning.57 Det verkar dock
r�da enighet om att detta inte ska r�ra sig om exemplarframst�llning eftersom det inte �r
en varaktig fixering utan att det ist�llet fr�ga om visning eller framf�rande.58

Det �r klargjort att det �r framf�rande i fr�ga om litter�ra verk, musik och film.59 Att
litter�ra verk ska anses framf�ras p� en bildsk�rm kan verka f�rvirrande. Det �r dock
inte bokst�verna eller en textsida som anses exponerat utan verkets andliga inneh�llet
som framf�rs via sk�rmbilden.60 Resonemang f�rs dock om olika �verf�ringss�tt. Om
en text skannas in, i till exempel en databas, �r det en bild av en text och det kan ist�llet
vara fr�ga om en visning. �r det ist�llet en avskrift �r det inte en bild av texten och
verket framf�rs.61 Denna �sikt verkar dock inte ha f�tt genomslag och texter anses
allm�nt vara f�rem�l f�r framf�rande.

Exponeringen av konstverk �r att se som visning d� det �r en bild av sj�lva exemplaret
som indirekt visas genom en teknisk anordning. Detta kan j�mf�ras med en visning av
ett verk p� TV.62 D�remot �r det inte en visning av en bild av det specifika exemplaret
utan en tolkning av de signaler som s�nds fr�n den plats bilden �r lagrad p�, till exempel
en annan dator, minne i den egna dator eller en cd-rom. Det �r d� inte en bild av det
utgivna exemplaret och konsekvensen av detta blir att visningsr�tten inte �r konsumerad
f�r detta specifika exemplaret och upphovsmannens tillst�nd f�r offentlig visningen
kr�vs.63 Det r�der inte total enighet kring detta och det finns �sikter om att konsumtion
�r m�jlig. Detta f�refaller dock vara minoritetens st�ndpunkt.

Eftersom datorn p� ett bibliotek �r till f�r allm�nheten �r det allm�nheten som ges
m�jlighet att anv�nda datorn och ta del av vad som exponeras p� sk�rmen. �ven om det

                                                  
57 Nordell, s. 287f.
58 SOU 1985:51 Upphovsr�tt och datorteknik, s. 62f.
59 Olsson, Copyright, s. 92.
60 SOU 1985:51, s. 64,
61 Olsson, Upphovsr�ttslagstiftningen, s.143.
62 SOU 1985:51, s. 64; Carl�n-Wendels, s. 96; Olsson, Copyright, s. 92; Olsson,
Upphovsr�ttslagstiftningen, s. 142f.
63 SOU 1985:51; s. 77, Bernitz m.fl., s. 52.
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inte r�r sig om ett st�rre antal personer som g�r detta har var och en tilltr�de till platsen.
Exponeringen �r allts� att anses som offentligt framf�rande eller visning av ett verk.64

3.5 N�r tar avtalet vid?

Tidigare har konstaterats att bibliotekens verksamhet �r t�tt sammankopplad med
upphovsr�tten. F�r att bedriva sin verksamhet kan biblioteken till en viss gr�ns utnyttja
de undantag och begr�nsningar som finns i upphovsr�ttslagens kapitel tv�. I de fall
dessa inte t�cker in det nyttjande som beh�vs f�r att biblioteken ska kunna anv�nda
verket p� de s�tt de �nskar kr�vs att biblioteket kommer �verens med upphovsmannen
om att f� tillst�nd till nyttjandet. Det kr�vs allts� att ett avtal sluts. I detta kapitel ska
beskrivas n�r avtal tar vid och upphovsr�ttens undantag och begr�nsningar inte l�ngre �r
tillr�ckliga f�r bibliotekens verksamhet.

F�r att kunna fastst�lla bibliotekens m�jligheter och skyldigheter i f�rh�llande till
upphovsmannens kan, som v�gledning, f�ljande tre fr�gor st�llas:

1. Vilken typ av verk �r det (oavsett vilket medium det �r fixerat p�)?
2. Hur ska biblioteket anv�nda verket? (I denna fr�ga ing�r �ven att ta h�nsyn till med

vilken medietyp som verket ska anv�ndas)
3. Vad �r f�rbeh�llet upphovsr�ttsinnehavaren/upphovsmannen vid denna specifika typ

av verk?

Avseende fr�ga ett har det redan i kapitel 3.4 konstaterats att det kan vara vilken
verkstyp som helst som har blivit fixerat p� n�got av de nya medierna.

Som utg�ngspunkt f�r fr�ga tv� kan vi anta att biblioteken minst vill kunna uppr�tth�lla
samma serviceniv� som med de traditionella medierna. Detta inneb�r att kunna
tillhandah�lla p� plats, kopiera verket och i de fall det �r genomf�rbart kunna l�na ut f�r
heml�n. Nedan ska beskrivas vilka medgivanden som biblioteket beh�ver f� fr�n
upphovsmannen f�r att kunna uppr�tth�lla denna serviceniv�.

Det finns m�jlighet att tolka in visst underf�rst�tt medgivande redan i upphovsmannens
handlande. Har en upphovsman medgivit till en viss publicering kan han i och med det
anses ha medgivit till vissa intr�ng i upphovsr�tten som �r n�dv�ndiga som en del i
anv�ndandet av den medietyp som valts f�r publiceringen.65 F�r det f�rsta blir det fr�ga
om ett underf�rst�tt medgivande till den eventuella exemplarframst�llning som �r
n�dv�ndig f�r att ta fram verket p� en bildsk�rm.66 Biblioteket skall allts� inte beh�va

                                                  
64 SOU 1985:51, s. 64f; Olsson, Upphovsr�ttslagstiftningen, s. 58.
65 Carl�n-Wendels, s. 105.
66 Axel Adlercreutz, Avtalsr�tt II, 3 uppl., Lund 1991, s. 61; Carl�n-Wendels, s 113; Johan F�rander &
Mats Ingvar, ÓUpphovsr�tt och InternetÓ, Ikoner 1999:2, s. 37.
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sluta avtal om detta trots att os�kerhet f�religger avseende huruvida denna exemplar-
framst�llning faller inom upphovsmannens ensamr�tt eller inte.

F�r det andra m�ste upphovsmannen ha samtyckt till att verket framf�rs eller visas
eftersom detta �r en f�ruts�ttning f�r att verket ska kunna exponeras via en bildsk�rm.
Det �r dock sv�rare att h�vda detta fr�n bibliotekets sida d� det p� biblioteket r�r sig om
offentligt framf�rande och visning och det �r sv�rt att tolka in mer �n nyttjande f�r
enskilt bruk i upphovsmannens handlande.67 F�r biblioteket inneb�r detta att de m�ste
avtala med upphovsmannen om tillst�nd att tillhandah�lla verk fixerade p� dessa
medier.

Skulle dock verket inneh�lla ett datorprogram f�r�ndras situationen. Tvekl�st �r att
utl�ning av datorprogram �r f�rbeh�llet upphovsmannen om programmet f�religger i
maskinl�sbar form (19¤ 2p URL). Detta innefattar sj�lvklart �ven utl�n f�r tillhanda-
h�llande p� plats i biblioteket. Biblioteket m�ste allts� sluta avtal f�r att �ver huvud
taget kunna tillhandah�lla denna typ av cd-rom.

Det �r vanligt att en cd-rom inneh�ller enklare program, som till exempel s�kprogram
f�r ett uppslagsverk eller ett program som kan l�sa l�nkar som g�r att det g�r att klicka
sig runt i materialet, ungef�r som mellan webbsidor. Det �r dock inte alla de cd-rom
som inneh�ller n�gon form av datorprogram som omfattas av upphovsr�ttsreglerna
avseende datorprogram utan en bed�mning m�ste g�ras. F�r att cd-romskivan ska anses
inneh�lla ett datorprogram, som g�r att denna inte f�r l�nas ut, ska programmet vara en
betydande del av inneh�llet.68 Tveksamma fall finns allts�, men generellt kan i alla fall
cd-rom med datorspel h�nf�ras till den kategori som inte f�r l�nas ut.

En cd-romskiva �r ett fysiskt exemplar vilket m�jligg�r heml�n. Detta �r inte m�jligt
med n�tburna tj�nster utan i dessa fall �r det ist�llet fr�ga om en exemplarframst�llning
d�r verket, helt eller delvis, skrivs ut p� papper eller eventuellt kopieras till en diskett
vilka kan beh�llas av l�ntagaren.69 Detta �r att fixera ett varaktigt exemplar p� en ny
b�rare, en handling som �r en av upphovsmannens ensamr�tter. Exemplarframst�llning
f�r enskilt bruk �r dock alltid m�jligt eftersom exemplarframst�llningen m�ste ske med
annan metod �n en reprografisk (12 och 16¤¤ URL). Exemplar kan allts� framst�llas till
en biblioteksbes�kare f�r dennes enskilda bruk.

I fr�ga om exemplarframst�llning m�ste uppm�rksamhet f�stas p� vilken verkstyp det �r
fr�gan om. S�rskilda regler g�ller �terigen f�r datorprogram. Dessa f�r under inga
omst�ndigheter kopieras d� de f�religger i maskinl�sbar form. Speciella regler g�ller
�ven f�r kataloger d� dessa i sin helhet inte f�r kopieras i digital form.70

                                                  
67 Carl�n-Wendels, s 113
68 Olsson, Upphovsr�ttslagstiftningen, s. 38.
69 Nordell, s. 281.
70 Carl�n-Wendels, s 103f.
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Avslutningsvis finns det anledning att se n�rmare p� avtalsslutandet. Vid de ÓfriaÓ
Internettj�nsterna har biblioteket ingen direkt kontakt med upphovsmannen eller dennes
r�ttighetshavare eftersom detta inte kr�vs f�r tillg�ng till verken. Det kan ocks� vara
v�ldigt sv�rt att lokalisera upphovsmannen till ett verk, vilket dock inte �r n�gon giltig
anledning att avst� fr�n att inh�mta tillst�nd och p� s� s�tt beg� intr�ng i upphovsr�tten.
Detta �r inte fallet vid de tre andra medietyperna. H�r tas en kontakt och avtal ing�s
redan d� tj�nsten f�rv�rvas, ett k�peavtal med r�tt till ett visst nyttjande. Biblioteket kan
som k�pare och avtalsslutande part h�r p�verka de nyttjande som till�ts enligt
k�peavtalet samtidigt som det l�ttare kan avg�ras vilka typer av nyttjande som
upphovsmannen avser att ge sitt medgivande till.

N�r det g�ller betaltj�nster och cd-rom kan eventuellt vissa medgivanden till nyttjande
av verken anses vara avgivna i de fall upphovsmannen �r medveten om att f�rv�rvaren
�r ett bibliotek och att detta �r f�rknippat med ett visst nyttjande. Dock �r detta mycket
os�kert och upphovsm�nnens intresseorganisationer skulle med all s�kerhet inte
acceptera denna tolkningen.

Slutligen, i de fall biblioteket f�rv�rvar tillg�ngen till ett verk fr�n n�gon annan �n
upphovsmannen �r det sv�rt f�r biblioteket som k�pare att avg�ra om s�ljaren har
befogenhet att ge tillst�nd till nyttjandet. Det finns risk f�r att denne inte f�ljer
upphovsmannens instruktioner och ger k�paren till�telse till ett mer omfattande
nyttjande �n vad upphovsmannen har gett instruktioner om. Biblioteket riskerar d� att
ovetandes g�ra intr�ng i upphovsr�tten och d�rigenom bli skadest�ndsskyldig eftersom
godtrosf�rv�rv inte �r m�jligt vilket inneb�r att k�paren inte kan f� b�ttre r�tt till verket
�n vad s�ljaren har. Biblioteket ska d�rf�r se till att det i avtalet h�lls skadesl�st, det vill
s�ga att s�ljaren st�r f�r eventuella skadest�ndsanspr�k fr�n upphovsmannen gentemot
biblioteket.
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4 Upphovsr�ttens utveckling

4.1 R�ttsomr�de i utveckling

Idag finns, som visats ovan, ett antal os�kerhetsmoment r�rande upphovsr�tten och de
nya medierna. F�r att upphovsr�tten fullt ut ska kunna appliceras p� de nya medierna
och f�r att inte ett os�kerhetsmoment ska finnas i r�ttsystemet finns behov av att
utveckla upphovsr�tten. Det finns dock ytterligare ett problem p� omr�det och det �r att
skillnaderna i upphovsr�tten l�nder emellan �r stor.

P� mellanstatligt och �verstatligt plan p�g�r ett arbete f�r att f�rs�ka harmonisera
upphovsr�tten mellan stater. Att detta intresse �r stort finns det flera sk�l till. F�r det
f�rsta �r medierna som s�dana gr�ns�verskridande, Internet, som exempel, k�nner inga
nationella gr�nser. F�r det andra representerar de upphovsr�ttsligt skyddade verken ett
mycket stort ekonomiskt v�rde. Bara Sverige exporterar musik till stora v�rden varje �r
och i datorprogramsindustrin �r v�rdena inte alltid ens ber�kningsbara. F�r det tredje
finns det med ett v�rldsomsp�nnande elektroniskt n�tverk m�jlighet f�r en helt ny
marknad f�r upphovsr�ttsskyddade verk. Handel fr�n dator till dator med omedelbar
leverans av digitala dokument innefattande musik, bilder, program och s� vidare �r
redan ett faktum. F�r det fj�rde �r kopieringsm�jligheterna med den nya tekniken
o�ndligt mycket b�ttre �n tidigare metoder, vilket g�r att piratkopiering och handel med
piratkopierade verk blivit, och kommer att bli, ett mycket stort problem f�r
upphovsm�nnen och de producenter av upphovsr�ttsskyddat material som verkar med
upphovsm�nnens tillst�nd.

4.2 WIPO

Inom FN finns det tv� organisationer som arbetar med upphovsr�tt, det f�rsta �r
UNESCO som sk�ter fr�gor om undervisning, vetenskap och kultur. Den andra och
viktigaste organisationen p� omr�det �r WIPO (World Intellectual Property Organi-
zation eller p� svenska V�rldsorganisationen f�r den intellektuella �gander�tten) som �r
FN:s fackorgan f�r immaterialr�tt. Organisationens syfte �r att Ógenom samarbete
l�nder emellan och med andra intellektuella organisationer fr�mja skyddet av den
intellektuella �gander�tten i alla l�nder och h�rigenom uppmuntra skapande verksam-
hetÓ. WIPO �r allts� en mellanstatlig organisation. Arbetet best�r b�de av att skapa
internationella �verenskommelser och administrera de konventioner och unioner som
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redan finns. 71 WIPO administrerar bland annat Bernkonventionen, men ocks� f�rdrag
avseende patent och varum�rken. Organisationen arbetar ocks� nationellt med att hj�lpa
utvecklingsl�nder att bland annat skapa ett nationellt immateriellt skydd och utbilda
personal.72

I december 1996 sammankallade WIPO en diplomatkonferens med m�let att utarbeta
och komma �verens om en modernisering av upphovsr�tten f�r att anpassa den till den
tekniska utvecklingen. Inf�r konferensen hade f�rslag till tre nya f�rdrag som skulle
vara kompletteringar till Bernkonventionen utarbetats. Bernkonventionen ska allts�
fortfarande vara till�mplig och f�rdragen ska inte inneb�ra avsteg fr�n de f�rpliktelser
som redan g�ller enligt konventionen.73 Kring tv� av dessa f�rslag kunde man enas:
WIPO Copyright Treaty (WCT) och WIPO Performance and Phonogram Treaty
(WPPT). Det tredje f�rdraget, Treaty on Intellectual Property in Respect of Databases,
l�mnades helt f�r att tas upp vid senare tillf�lle.74 I denna framst�llning kommer vikt att
l�ggas vid WCT eftersom det �r denna som har st�rst betydelse f�r biblioteken och
deras verksamhet och det �r den som biblioteken och dess f�retr�dare fr�mst har haft
synpunkter p�.

Inte mindre �n 126 stater, ett antal mellanstatliga organisationer och ett 70-tal
intresseorganisationer (non-governmental organisations) deltog vid konferensen.75

Intresseorganisationerna arbetade intensivt och tre grupperingar var representerade:
r�ttighetshavarnas organisationer, telekommunikationsf�retagen (Óservice providersÓ)
och organisationer som f�retr�dde informationsf�rmedlare som bibliotek och under-
visningsinstitutioner, b�de akademiska och icke akademiska. Tillsammans bildade de
tv� senare ÓAd Hoc Coalition for a Digital FutureÓ, en organisation som professionellt
arbetade med lobbying under konferensen.76

Framf�r allt fyra artiklar som fanns med i det ursprungliga f�rslaget till WCT var av
vikt f�r biblioteken. Dessa behandlade best�mmelser avseende:

                                                  
71 Avseende olika typer av internationella �verenskommelser se H�kan Str�mberg & G�ran Melander,
Folkr�tt, 5 uppl., Lund 1989, s. 16. Ben�mningen som v�ljs i titeln p� ett traktat, konvention, f�rdrag,
traktat och s� vidare, har ingen betydelse i sig sj�lvt eller i r�ttsligt avseende, se Rebecca M M Wallace,
International Law, 2 uppl., London 1992, s. 219f.
72 Olsson, Copyright, s. 339f.
73 WIPO Copyright Treaty, CRNR/DC/94, Article 1(2).
74 WIPO Performance and Phonogram Treaty, CRNR/DC/95; CRNR/DC/94; Basic Proposal for the
Substantive Provisions of the Treaty on Intellectual Property in Respect of Databases to be considered by
the Diplomatic Conference, CRNR/DC/6; Bernitz m.fl., s. 30; Edmar m.fl., s. 35.
75 Henry Olsson, ÓNotiser: Diplomatkonferens om upphovsr�tt och vissa n�rst�ende r�ttigheterÓ, NIR
1997:1, s. 107; Thomas C. Vinje, ÓThe New WIPO Copyright TreatyÓ, NIR 1997:2, s. 207. I arbetet
utnyttjas nedan i detta kapitel till viss del Vinjes referat, som publicerats i ovan n�mnda artikel, fr�n
WIPO-konferensen d�r han beskriver h�ndelsef�rloppet fram till det f�rdiga f�rdraget.
Referatmarkeringar har inte satts ut i texten utan ist�llet g�rs h�nvisningar i notapparaten.
76 Olsson, ÓNotiser: Diplomatkonferens om upphovsr�tt och vissa n�rst�ende r�ttigheterÓ, s. 107f.
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•  exemplarframst�llning
•  tekniska skyddsmetoder
•  spridningsr�tten
•  undantag och begr�nsningar

Exemplarframst�llningsproblematiken, artikel 7 i f�rslaget, orsakade mest diskussion
under konferensen och man stod fr�n b�rjan mycket l�ngt ifr�n varandra. F�rslaget till
artikeln hade formulerats s� att upphovsmannens ensamr�tt att framst�lla exemplar
skulle inkludera ÓÉ direct or indirect reproduction of their work, whether permanent or
temporary, in any manner or form.Ó. Det vill s�ga upphovsmannen skulle ges kontroll
�ver all exemplarframst�llning, b�de avseende tempor�ra och mer permanenta
exemplar. I samma artikel gavs de enskilda l�nderna r�tt att fastst�lla undantag fr�n
denna best�mmelse. F�ruts�ttningen f�r dessa undantag var dock att det r�rde sig om
exemplar som �r en f�ruts�ttning f�r att verket ska kunna uppfattas eller att de �r av
tillf�llig karakt�r samt att framst�llningen sker i samband med anv�ndning som �r
till�ten genom tillst�nd fr�n upphovsmannen eller enligt nationell lag.77

Europeiska gemenskapen hade v�ckt detta f�rslag under ett f�rberedande m�te och
representerade, tillsammans med bland annat USA, de deltagare som var f�r f�rslaget.78

F�respr�karna menade att f�rslaget endast innebar en kodifiering av redan existerande
uppfattningar. Denna uppfattning delades dock inte av alla utan en majoritet
f�respr�kade att artikeln antingen helt utesl�ts eller att det kr�vdes stora �ndringar f�r
att den skulle kunna accepteras.79 Grunderna f�r oviljan att acceptera f�rslaget var
m�nga. De kan sammanfattas i dessa punkter:

•  Inv�ndningar ur ett juridiskt perspektiv.
•  Inv�ndningar ur ett bredare samh�llsperspektiv.

Forskare inom omr�det menade att f�rslaget inte alls speglade den r�dande r�ttsliga
uppfattningen och att det till och med strider mot upphovsr�ttslig tradition. En s� str�ng
formulering ans�gs inte ge domstolarna den flexibilitet de beh�ver f�r att hantera
upphovsr�ttsliga fr�gor som v�cks kring ny teknologi. F�rslaget skulle �ven skapa en
obalans i upphovsr�tten mellan upphovsmannen och anv�ndare av skyddade verk.
Eftersom det i den digitala processen skapas ett otal n�dv�ndiga kopior d� information
p� olika s�tt anv�nds �r det inte rimligt att l�ta denna anv�ndning vara helt beroende av
ett undantag.

                                                  
77 Basic proposal for the substantive provisions of the treaty on certain questions concerning the
protection of literary and artistic works to be considered by the diplomatic conference, CRNR/DC/4,
Article 7.
78 Europeiska gemenskapen �r ett eget r�ttssubjekt och den del av Europeiska unionen som kan ing� avtal
med andra stater och organisationer och kan allts� delta i denna form av mellanstatligt arbete. Ulf Bernitz,
Europar�ttens grunder, Stockholm 1994, s. 26f.
79 Vinje, s. 208 och 210.
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F�rslaget skulle �ven kunna komma att hindra utveckling och utbyggnad av
infrastrukturen f�r information. Tillhandah�llarna av infrastrukturen skulle inte bli fria
fr�n ansvar i de fall d�r infrastruktursanv�ndarna hanterar material som de inte har
tillst�nd till av upphovsmannen eller genom lag. Detta skulle f� orimliga konsekvenser
d� det inte �r m�jligt f�r tillhandah�llarna att kontrollera allt material, fr�n elektronisk
post till hemsidor, som de f�rmedlar. Denna kontroll �r f�rmodligen inte heller f�renligt
med demokratiska v�rderingar. Det var inte bara kring infrastrukturen som deltagarna
vid konferensen fann f�rslaget oroande, �ven utvecklingen av och investeringarna i ny
service till allm�nheten fr�n bibliotekens sida och utvecklingen och uppr�tth�llandet av
distansutbildning skulle kunna komma att avstanna. Deltagarna s�g ocks� en fara i att
marknaden f�r upphovsr�ttsligt skyddade verk skulle styras av ett oligopol och att
mindre akt�rer d� inte skulle ges tillg�ng till den begr�nsade infrastrukturen. Informa-
tionstillg�ngen skulle p� s� s�tt kunna bli begr�nsad och likriktad d� den styrs av ett
f�tal akt�rer.80

Resultatet av diskussionerna och f�rhandlingarna blev att f�rslaget helt slopades. Ist�llet
enades man om ett s� kallat agreed statement i anslutning till f�rdraget. Dessa agreed
statements �r viktiga d� de utg�r riktlinjer f�r hur sj�lva f�rdragstexten ska tolkas.81 I
denna g�rs ett f�rtydligande av Bernkonventionens artikel 9 som s�ger att denna artikel
�ven �r till�mpbar p� digitala verk, det vill s�ga att upphovsmannen har ensamr�tt till
exemplarframst�llning av verk i digital form.82 F�rdraget f�r�ndrar allts� inte r�ttsl�get
p� denna punkt.

Den andra fr�gan som v�ckte mycket debatt r�rde reglering av problematiken med
importen, framst�llandet och distribueringen av olika anordningar som har till syfte att
kringg� de tekniska skyddssystem som kan anv�ndas f�r att motverka och f�rsv�ra
otill�tet anv�ndande av ett verk, artikel 13 i f�rslaget.83 I USA hade ett f�rslag till en
regel med likartad inneb�rd v�ckts nationellt redan �ret innan men blivit nedr�stat i
amerikanska kongressen. En bidragande orsak till h�ndelserna i USA var den breda
oppositionen som bland annat bestod av bibliotek, utbildningssamfundet och dator-
tillverkningsindustrin. Problemet man s�g hos det amerikanska f�rslaget var att det
gjorde �ven anordningar som anv�nds f�r att kringg� olika skyddsmetoder vid till�ten
kopiering och anv�ndning olagliga.84

I f�rslaget till konferensen �tg�rdades detta och endast import, framst�llning, distri-
bution eller annan service av anordning som man visste eller kunde anta skulle
anv�ndas f�r kringg�ende och handlingar som utgjorde kringg�ende som innebar

                                                  
80 Vinje, s. 210f.
81 De ÓAgreed StatementsÓ som finns i anslutning till f�rdragen �r viktiga och utg�r riktlinjer f�r hur
sj�lva f�rdragstexten ska tolkas. Olsson, ÓNotiser: Diplomatkonferens om upphovsr�tt och vissa
n�rst�ende r�ttigheterÓ, s. 108.
82  Agreed Statements Concerning the WIPO Copyright Treaty, CRNR/DC/96, Concerning Article 1(4).
83 CRNR/DC/4, Article 13.
84 Vinje, s. 214.
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intr�ng i upphovsr�tten gjordes olagliga. Andra problem kvarstod dock och dessa kan
sammanfattas i dessa tre punkter:

•  Orimlig ansvarsf�rdelning.
•  Konsekvenser of�renliga med upphovsr�ttens intentioner.
•  Absurda konsekvenser.

Det �r i princip om�jligt att kunna f�rutse om n�gon av alla de anordningar, med vilken
kringg�ende �r m�jlig, kommer att anv�ndas till detta. Det ans�gs d�rf�r inte rimligt att
det skulle ligga ett ansvar p� de som arbetar med dessa anordningar att f�rutse varje
f�rv�rvares planerade anv�ndande av produkten. Det �r dessutom redan i dag sv�rt att
dra gr�nsen f�r vilka anordningar som faller under den otill�tna kategorin och det �r
�nnu sv�rare att f�rutse den tekniska utvecklingen. Effekterna f�r de personer och
f�retag som arbetar med dessa produkter �r d�rf�r alldeles f�r sv�r att f�rutse och allt
f�r stort ansvar kan d�rf�r komma att inom en snar framtid l�ggas p� dessa personer och
f�retag.

Vidare menade forskare att anv�ndandet av tekniska skyddssystem �verhuvudtaget inte
�r �nskv�rt eftersom det kan uppst� effekter som inte �r f�renligt med upphovsr�ttens
intentioner. Anv�ndandet av dessa skydd skulle kunna skapa informationsmonopol vars
effekt skulle kunna bli att information, inklusive offentligt material, blir sv�rtillg�ngligt.
Upphovsr�tten skulle d� bli ett medel f�r konkurrensbegr�nsning vilket inte �r syftet
med en upphovsr�ttslig reglering. �nnu allvarligare f�r upphovsr�tten �r att dessa
tekniska skyddssystem skulle kunna ers�tta det skydd som upphovsr�ttsliga regler ska
tillhandah�lla, vilket inte heller �r en �nskv�rd utveckling.

Slutligen fanns det risk f�r en del absurda konsekvenser. Olika tekniska apparater som
till exempel en video skulle, f�r att kunna kringg� olika tekniska skyddsmetoder och
anv�ndas p� avsett s�tt, beh�va en s� kostsam utrustning att tillverkning inte skulle bli
ekonomiskt genomf�rbar. �ven vissa helt alldagliga apparater skulle kunna bli olagliga.
En vanlig persondator skulle kunna ses som en anordning som anv�nds f�r att kringg�
de tekniska skyddssystemen.85

Alla dessa befarade effekter ledde till ett nytt f�rslag, artikel 11 i slutliga versionen, i
vilket tyngdpunkten l�g p� handlingen att kringg� dessa tekniska skyddssystem med
syfte att g�ra intr�ng i upphovsr�tten.86

Best�mmelsen som behandlar r�tten att tillg�ngligg�ra, innefattande �verf�ring, av ett
verk till allm�nheten �terfinns i artikel 10 i f�rsta f�rslaget och 8 i det slutliga.87 P�

                                                  
85 Vinje, s. 215.
86 CRNR/DC/94, Article 11.
87 CRNR/DC/94, Article 8; CRNR/DC/4, Article 10 och Notes on Article 10.10. Dessa Ónotes on
article...Ó som finns med i f�rdragsf�rslaget i anslutning till varje artikel �r inte att behandla som
tolkningsdata f�r det slutliga f�rdraget. De ska allts� behandlas med f�rsiktighet. Olsson, Copyright, s.
301.
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f�rdragets spr�k, engelska, uttryckt som right of communication to the public. Regle-
ringen inneb�r att upphovsmannen har ensamr�tt att best�mma om hans verk ska f�
�verf�ras till allm�nheten, oavsett vilken typ av verk det handlar om och oavsett
f�rmedlande medium. Tillg�ngligg�randet �r oberoende av tid och rum eftersom en
eller flera mottagare ur allm�nheten sj�lva best�mmer n�r och var han eller hon vill ta
del av det verk som tillg�ngliggjorts.88 Genom denna definition �r det klart att �ven icke
fysiska exemplar av ett verk innefattas. Motsvarighet till denna term saknas i svensk och
nordisk r�tt och inneb�rden �r d�rf�r sv�r att definiera. Det engelska uttrycket �r
sn�vare �n det nordiska att tillg�ngligg�ra f�r allm�nheten.89 Det kan dock konstateras
att uttrycket innefattar vad i svensk r�tt betecknas som offentligt framf�rande.90 Att
avg�ra hur public (allm�nheten) ska definieras l�mnas till nationell r�tt, men det f�r
anses att om framf�randet sker i en s�dan milj� att det kan anses som ett offentligt
s�dant �r artikeln till�mplig.91 Fr�n biblioteksh�ll hade man �nskat att denna artikel
skulle ha f�tt mer utrymme under konferensen och att den skulle ha diskuterats mer.92

Att besluta om undantag fr�n upphovsr�tten i f�rdraget �verl�mnades till nationell
lagstiftning, artikel 12 i f�rsta f�rslaget och artikel 10 i den slutliga versionen, och �r
allts� inte specificerade i f�rdragstexten. Varje undantag m�ste dock �verensst�mma
med vad som anses vara acceptabelt enligt Bernkonventionen.93 F�r att avg�ra detta
anv�nder man sig av det s� kallade trestegstestet. Det vill s�ga att undantaget g�ller f�r
vissa s�rskilda fall, f�rutsatt att det inte g�r intr�ng i det normala utnyttjandet av verket
och att det inte inkr�ktar p� upphovsmannens legitima intressen.94

Sammanfattningsvis kan konstateras att det som fastst�llts genom f�rdraget �r en del
principer f�r upphovsmannen, f�r brukaren och f�r relationen dem emellan som redan
�r g�llande r�tt i Sverige och Europa. F�rdraget, i ett europeiskt perspektiv, h�jer d�rf�r
inte n�mnv�rt skyddsniv�n p� det upphovsr�ttsliga omr�det.95 M�jligen f�r�ndras detta
d� artikel 8 och dess best�mmelse om right of communications och termen public f�r en
klarare inneb�rd och kommer i praktisk anv�ndning. Att f�rslag, som hade kunnat h�ja
skyddsniv�n, men som sedan inte antogs, �verhuvudtaget lades fram visar �nd� p� en
m�jlig framtida utveckling. Bland annat Europeiska gemenskapen och USA visar klart
vilka intentioner de har, framf�rallt p� omr�det f�r exemplarframst�llning.

                                                  
88 T�masson, s. 351; Blomqvist, s. 337.
89 J¿rgen Blomqvist, ÓUdvikling internationaltÓ, NIR 1997:3/4, s. 337f.
90 T�masson, s. 350.
91 Ibid., s. 352.
92 Emanuella Giavarra, ÓFinal report on the WIPO Diplomatic Conference 2-20 December 1996 in
GenevaÓ, www.kb.se/bibsam/upphovsr/giavarra.htm.
93 CRNR/DC/4, Article 12 och Notes on Article 12; CRNR/DC/94, Article 10.
94 Bernkonventionen 9(2).
95 Slutsats avseende skyddsniv�n �r dragen av Olsson, ÓNotiser: Diplomatkonferens om upphovsr�tt och
vissa n�rst�ende r�ttigheterÓ, s. 109.
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4.3 Europeiska unionen96

Ett av m�len inom EU �r att, i enlighet med Romf�rdraget, skapa den gemensamma fria
marknaden, artikel 2 i Romf�rdraget. Ett led i detta �r att minska konkurrens-
begr�nsningar och ta bort handelshinder inom unionen, artikel 3 i Romf�rdraget.
Upphovsr�tten som r�ttsomr�de �r i sig sj�lvt en reglering av konkurrensf�rh�llanden
och genom att reglerna i de olika unionsl�nderna skiljer sig �t kan dessa verka som
handelshinder och varor kan inte r�ra sig fritt inom unionen. Vissa nationella regler kan
�ven verka diskriminerande mot medborgare i andra unionsl�nder, n�got som �r helt
otill�tet i unionen, artikel 12 i Romf�rdraget. Intresset f�r upphovsr�tten inom unionen
�r d�rf�r stort och genom att harmonisera r�ttsf�rh�llandena bland unionens
medlemsl�nder minimeras risken f�r konkurrenssnedvridning och handelshinder. Redan
i slutet av 80-talet uppm�rksammades den tekniska utvecklingens inverkan p�
upphovsr�tten och ett program f�r upphovsr�ttens omr�de presenterades redan 1990 i
form av en Gr�nbok (Green Paper).97

M�let med harmoniseringen inom upphovsr�tten torde vara Óen gemensam europeisk
upphovsr�ttsordning, med en f�r alla EU-l�nder gemensam l�gsta skyddsniv� f�r
upphovsr�tten sj�lv, f�r de n�rst�ende r�ttigheterna, f�r den upphovsr�ttsliga avtals-
r�tten och f�r den kollektiva r�ttighetsf�rvaltningenÓ.98 Harmoniseringsarbetet genom-
f�rs genom antaganden av direktiv men ocks� genom utarbetande av praxis vid EG-
domstolen. Regleringar som inneb�r harmonisering p� ett flertal upphovsr�ttsliga
omr�den med kopplingar till de nya medierna har redan gjorts och ett flertal direktiv har
redan implementerats i svensk r�tt:99

•  1991 Ð R�dets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om r�ttsligt skydd f�r
datorprogram.

•  1992 Ð R�dets direktiv 92/100/EEG av den 19 november 1992 om uthyrnings- och
utl�ningsr�ttigheter avseende upphovsr�ttsligt skyddade verk och om upphovsr�tten
n�rst�ende r�ttigheter.

•  1993 Ð R�dets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av
vissa best�mmelser om upphovsr�tt och n�rst�ende r�ttigheter avseende
satelits�ndningar och vidares�ndning via kabel.

•  1993 Ð R�dets direktiv 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av
skyddstiden f�r upphovsr�tt och vissa n�rst�ende r�ttigheter.

                                                  
96 Den av EU:s tre grundpelare som innefattar arbetet med harmonisering av medlemmarnas lagar och
r�ttssystem �r den f�rsta pelaren, gemenskapspelaren, h�r kallad f�r Europeiska gemenskapen eller EG.
Beteckningen Europeiska unionen eller EU anv�nds som beteckning f�r hela samarbetet. Bernitz,
Europar�ttens grunder, s.24ff.
97 Green paper on Copyright and Related Rights in the Information Society, COM(95) 382 final, s. 14f.
En gr�nbok �r det f�rsta steget i arbetet f�r att vidta en �tg�rd p� gemenskapsniv� och motsvarar i princip
de svenska utredningsbet�nkandena, SOU och Ds. Regeringens EU-upplysning
www2.riksdagen.se/Internet/EUsvar.nsf
98 Bernitz m.fl., s. 31.
99 Direktiv �r den form av r�ttsakt inom Europeiska gemenskapen som v�nder sig till stater. Direktivet
m�ste implementeras i, det vill s�ga �verf�ras till, nationell lagstiftning till skillnad fr�n f�rordningar
som �r direkt till�mpliga i medlemsstaterna. Bernitz, Europar�ttens grunder, s 46f.
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•  1996 Ð Europapparlamentets och r�dets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om
r�ttsligt skydd f�r databaser.

Europeiska gemenskapen har, som tidigare n�mnts, som r�ttssubjekt m�jlighet att ing�
avtal med stater utom unionen och med organisationer.100 I denna egenskap har
gemenskapen deltagit vid WIPO-konferensen, vilken har behandlats ovan i kapitel 4.2,
som j�mst�lld part till andra stater. Man har som avsikt att med hj�lp av f�rdragen som
d�r arbetades fram harmonisera upphovsr�tten inom unionen. Europeiska gemenskapen
har d�rf�r tillsammans med flertalet medlemsl�nder undertecknat f�rdragen och
f�rberedelser f�r ratificering har p�b�rjats.101 F�r att forts�tta harmoniseringsarbetet och
f�r att implementera f�rdragen i EG-r�tten har ett f�rslag till direktiv arbetats fram.
Detta direktivf�rslag ska behandlas i det kommande kapitlet.

4.3.1 Direktivf�rslaget om harmonisering av upphovsr�tten

Sommaren 1995 publicerades en gr�nbok med den svenska titeln ÓUpphovsr�tt och
n�rst�ende r�ttigheter i informationssamh�lletÓ vilken �r b�rjan p� ytterligare ett
direktiv som ska bidra till den upphovsr�ttsliga harmoniseringen i Europeiska
gemenskapen.102 Processen p�b�rjades allts� redan f�re WIPO-konferensen 1996. 12
december 1997 lade kommissionen fram F�rslag till Europaparlamentets och R�dets
direktiv om harmonisering av vissa aspekter av upphovsr�tt och n�rst�ende r�ttigheter i
informationssamh�llet, ett direktivf�rslag baserat p� ovan n�mnda gr�nboken.103

Kommissionens f�rslag godk�ndes av parlamentet i februari 1999. Parlamentet var dock
inte helt n�jt utan godk�nnandet skedde f�rst efter att inte mindre �n 58 till�gg hade
gjorts. Kommissionen utarbetade d�, med h�nsyn till Parlamentets till�gg, ett nytt
f�rslag till direktiv som lades fram i maj 1999.104 N�sta steg i processen �r att r�det
f�rv�ntas komma med ett utl�tande 25 maj �r 2000.105 Detta datum har dock flyttats
fram ett flertal g�nger. Att lagstifta p� gemenskapsniv� �r en mycket omfattande och

                                                  
100 Bernitz, Europar�ttens grunder, s. 20 och 27.
101 Europeiska gemenskapen och merparten av medlemsstaterna har undertecknat f�rdragen och det �r
planerat att Europeiska gemenskapen och alla medlemsstater ska ratificera dessa samtidigt . KOM(1999)
250 slutlig, s. 14 punkt 11. N�r mellanstatliga f�rdrag antas undertecknas dessa f�rst av l�nder och
organisationer f�r att de ska visa en vilja att, s� sm�ningom, ratificera dessa n�r beslut om detta tagits p�
nationell- eller organisationsniv�. Processen �r allts� i tre steg: f�rst antas f�rdraget, d�refter undertecknas
det och slutligen ratificeras det. N�r d�refter ett visst antal medlemmar har ratificerat f�rdragen tr�der de
ikraft. Antalet som kr�vs specificeras i sj�lv f�rdraget.
102 Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society, COM(95)382 final.
103 F�rslag till Europaparlamentets och r�dets direktiv om harmonisering av vissa aspekter av upphovsr�tt
och n�rst�ende r�ttigheter i informationssamh�llet, KOM(97)628 slutlig.
104 �ndrat f�rslag till Europaparlamentets och r�dets direktiv om harmonisering av vissa aspekter av
upphovsr�tt och n�rst�ende r�ttigheter i informationssamh�llet, KOM(99)250 slutlig.
105 Folketingets EU-Oplysning, Ó Statusblad, Forslag til direktiv om Ophavsret og beslaegtede rettigheder
i informationssamfundetÓ, www.eu-oplysningen.dk.
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tids�dande procedur med m�nga olika instansers medverkan. Direktivet v�ntas d�rf�r
bli klart tidigast �r 2001.106

Syftet med direktivet �r att lagstiftningen ska korrespondera med den tekniska utveck-
lingen och utvecklingen av informationssamh�llet, men ocks� m�jligg�ra att det som
beslutades under WIPO-konferensen inf�rs i Europeiska gemenskapens regelverk och i
och med det i medlemsl�ndernas nationella lag.107 I f�rslaget definieras fyra omr�den
som m�ste �tg�rdas som ett led i harmoniseringsarbetet:

•  m�ngfaldigander�tten (exemplarframst�llningsr�tten),108

•  r�tten till �verf�ring till allm�nheten,
•  spridningsr�tten, inbegripet principen om konsumtion av r�ttigheterna.
•  skyddet f�r tekniska system f�r identifikation och skydd.109

Alla dessa punkter kan, tillsammans med sina respektive undantag och begr�nsningar,
p� olika s�tt komma att p�verka biblioteken och deras verksamhet.

Exemplarframst�llningen �r, vilket tidigare har visats, av stor betydelse och ambitionen
�r att formulera en definition som inte ska skapa os�kerhet och till�mpas olika i
medlemsl�nderna. Alla medlemsl�nder har lagar om upphovsmannens ensamr�tt till
m�ngfaldigande, men omfattningen av denna r�tt och undantagen till best�mmelsen
skiljer sig avsev�rt l�nderna emellan. Bland annat g�ller detta f�r den exemplar-
framst�llning som g�rs vid inr�ttningar som �r tillg�ngliga f�r allm�nheten, s�som
bibliotek och arkiv. Inte heller best�mmelserna f�r kopiering f�r privat bruk �r
konstruerade p� samma s�tt i bland medlemsl�nderna. I vissa stater, dock inte Sverige,
tillerk�nns upphovsmannen ers�ttning f�r den kopiering som sker f�r privat bruk med
reprografiska metoder.110

R�tten att framst�lla exemplar regleras i direktivf�rslagets artikel 2. Formuleringen
bygger p� det f�rslag som Europeiska gemenskapen lade fram inf�r WIPO-kongressen,
men som helt str�ks i den slutliga f�rdragstexten. Det �r allts� en reglering som inneb�r
att allt m�ngfaldigande ska falla inom upphovsmannens ensamr�tt. Denna r�tt innefattar
d� �ven de m�ngfaldiganden som sker i elektroniska processer d�r flyktiga och icke
permanenta exemplar framst�lls och det spelar ingen roll att det finns ett avst�nd mellan
originalet och den plats som kopieringen sker p�, till exempel framtagandet av en
webbsida som �r lagrad p� en annan plats �n d�r den framtagande datorns �r placerad.111

                                                  
106 Edmar m.fl., s. 24
107 SCADplus, ÓIntellectual PropertyÓ,  http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/ .
108 I den svenska versionen av EG-dokumenten anv�nds ordet Óm�ngfaldigandeÓ i st�llet f�r
Óexemplarframst�llningÓ som anv�nds i svensk lagtext och �ven i doktrinen. B�da uttrycken syftar dock
till samma problematik och har samma inneb�rd.
109 KOM(97)628 slutlig, s. 3.
110 Ibid., s 12ff.
111 Ibid., s 26f.



37

N�sta artikel, artikel 3, behandlar upphovsmannens ensamr�tt att �verf�ra ett verk till
allm�nheten, p� tr�dbunden eller tr�dl�s v�g, vilket �ven innefattar tillhandah�llandet av
ett verk. Denna best�mmelse innefattar allts� icke fysiska exemplar. Artikeln motsvarar
artikel 8 i WCT om right of communication och kan tolkas p� samma s�tt.112 �ven
definitionen av begreppet allm�nhet l�mnas h�r �ver till medlemsl�nderna. Till skillnad
fr�n f�rdraget har direktivet ett till�gg som po�ngterar att dessa ensamr�tter aldrig
konsumeras. �verf�ringen kan allts� ske om och om igen utan att det p�verkar
upphovsmannens r�tt till och kontroll �ver verket.113

I fr�ga om spridningsr�tten, som behandlas i artikel 4, �r syftet att harmonisera
spridningsr�tten f�r alla kategorier av verk. F�rslaget skiljer sig inte fr�n g�llande r�tt i
Sverige ifr�ga om spridningen av ett verk, d�remot skiljer sig reglerna f�r konsumtion
fr�n de i Sverige. Sverige till�mpar en global konsumtion d�r spridningsr�tten �r
konsumerad oavsett var i v�rlden exemplaret �verl�tits. Direktivf�rslaget vill �ndra
detta till att alla medlemsr�nder ska till�mpa regional konsumtion d�r spridningsr�tten
konsumeras f�rst d� ett exemplar, med till�telse fr�n r�ttsinnehavaren, �verl�ts inom
Europeiska gemenskapen.114 F�ljden av detta �r att biblioteken inte kan k�pa sina
medier utanf�r EU och d�refter l�na ut dem eftersom spridningsr�tten d� inte �r
konsumerad f�r det ink�pta exemplaret.

Liksom i de andra regleringarna av upphovsr�tten som beskrivits i detta arbete finns det
regler om begr�nsningar och undantag fr�n upphovsmannens ensamr�tter i
direktivf�rslaget. Dessa �terfinns i artikel 5 och stadgar om undantag till best�mmel-
serna i artiklarna 2, 3 och 4. Uppr�kningen av dessa undantag och begr�nsningar �r
utt�mmande, det vill s�ga att dessa �r de enda som finns och medlemsl�nderna kan inte
inf�ra egna undantag eller begr�nsningar. Genom undantagens utformning ska det
uppst� en balans mellan incitamenten f�r upphovsm�nnen att skapa och allm�nhetens
m�jlighet att anv�nda sig av verken. Undantagen anses h�r beh�va vara striktare �n i en
milj� med endast traditionella medier eftersom det finns st�rre risk f�r s� kallade
ekonomiska skadeverkningar i den digitala milj�n, genom bland annat olika typer av
otill�ten kopiering, d�r upphovsmannen f�rlorar delar av sin ekonomiska r�tt.115

Undantagen och begr�nsningarna anses dock ha blivit utformade s� flexibelt att de
m�jligg�ra ett bibeh�llande av den r�ttsliga och kulturella tradition som finns i de olika
medlemsl�nderna.116

Artikeln �r konstruerad s� att den best�r av flera delar. Den f�rsta delen �r indispositiv,
det vill s�ga obligatorisk, och medlemsl�nderna m�ste implementera den. D�r stadgas
undantag f�r visst m�ngfaldigande som saknar ekonomisk betydelse och som �r
n�dv�ndiga i en teknisk process f�r att m�jligg�ra att ett verk ska kunna anv�ndas. Den

                                                  
112 Artikeln inneb�r �ven implementering av WPPT, CRNR/DC/95, artiklarna 10 och 14. KOM(97)628
slutlig, s 27f.
113 KOM(97)628 slutlig, s 29.
114 Ibid., s 29.
115 Ibid., s 30.
116 Ibid., s 31.
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andra delen �r dispositiv, frivillig, och ger medlemsstaterna m�jlighet att i nationell
lagstiftning f�reskriva om ett eller flera av de uppr�knade undantagen. Vissa av dessa �r
av betydelse f�r biblioteken och ska h�r beskrivas kort:

1. Ljud och bild f�r m�ngfaldigas genom analog teknik av fysisk person f�r strikt
privat bruk. Samma sak g�ller f�r digital m�ngfaldigande f�rutsatt att tekniska
skyddssystem inte kringg�s.

2. Verk, undantaget musikverk, f�r m�ngfaldigas genom en fotografisk teknik eller
Óprocess med liknande effektÓ.

3. Inskr�nkningar f�r g�ras i upphovsr�tten f�r anv�ndning i illustrativt syfte inom
utbildning och vetenskaplig forskning.

4. Inskr�nkningar f�r g�ras i upphovsr�tten f�r att ge funktionshindrade tillg�ng till
verk.

5 .  Inskr�nkningar f�r g�ras i upphovsr�tten f�r att garantera information om ett
administrativt, parlamentarisk eller r�ttsligt f�rfarande.

6. M�ngfaldigande f�r utf�ras av vissa inr�ttningar i arkiverings- eller bevarandesyfte
utan ekonomisk eller kommersiell nytta.

De tre f�rsta undantagen f�ruts�tter att r�ttsinnehavaren erh�ller sk�lig ers�ttning f�r
nyttjandet vilket inte �r fallet med de tre sista.117 Innan parlamentet f�tt de �ndringar de
ans�g n�dv�ndiga inf�rda i direktivf�rslaget fanns ytterligare ett undantag som var till
f�rdel f�r biblioteken. Detta undantag innebar att m�ngfaldigande Ósom utf�rs av
inr�ttningar som �r tillg�ngliga f�r allm�nheten utan direkt eller indirekt ekonomisk
eller kommersiell nyttaÓ till�ts. 118

Vidare finns stadganden, artikel 6, som r�r kringg�endet av tekniska skyddssystemen
precis som artikel 11 i WCT. Det �r, enligt direktivf�rslaget, f�rbjudet att olovligen
kringg� dessa system. Direktivf�rslaget innefattar dock �ven ett f�rbud mot produkter
som har till syften att kringg� dessa anordningar. En reglering av detta slag avstod man
fr�n i WCT eftersom nackdelarna med regleringen ans�gs f�r omfattande. I direktivet
g�rs dock ett f�rs�k att sn�va in definitionen, av dessa anordningar med syfte att
kringg�, s� att gr�nsdragningsproblemet kring vilka produkter och anordningar som
avses blir mindre.

Sammanfattningsvis liknar direktivf�rslaget i mycket WCT, men g�r ibland lite l�ngre i
syfte att harmonisera upphovsr�tten och �ppna upp f�r den inre marknaden, b�de den
traditionella och den n�tbaserade marknaden, inom Europeiska gemenskapen.

                                                  
117 KOM(1999)250 slutlig Artikel 5, KOM(97)628 slutlig, s 31
118 KOM(97)628 slutlig, artikel 5.2c.
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5 Biblioteksv�rldens h�llning till upphovsr�tten och
f�r�ndringarna p� omr�det

Inom biblioteksv�rlden har man reagerat p� utvecklingen p� upphovsr�ttsomr�det och
relativt tidigt �ven uppm�rksammat de nya mediernas inverkan p� f�rh�llandet mellan
biblioteken och upphovsm�nnen. Biblioteken vill sj�lvklart sl� vakt om sin nuvarande
verksamhet, men ocks� om m�jligheterna f�r biblioteken att utvecklas i takt med den
tekniska utvecklingen. H�r nedan ska vi se n�rmare p� vad olika organisationer med
biblioteksanknytning anser om WCT och direktivf�rslaget. Tv� internationella organisa-
tioner har valts ut: IFLA och EBLIDA, IFLA i egenskap av v�rldsomsp�nnande biblio-
teksorganisation och EBLIDA som en europeisk s�dan. D�refter ska n�gra svenska
organisationer behandlas och slutligen ska vi se hur debatten har varit i svenska medier.
I framst�llningen ska i huvudsak de artiklar som kommenterats under kapitel fem tas
upp.

5.1 IFLA

IFLA �r en ideell intresseorganisation som sj�lva beskriver sig som: ÓÉ the global
voice of the library and information professionÓ.119 Organisationen h�ller �rligen en
generalf�rsamling och 1996 d� denna h�lls i Peking antogs ett Position paper on
copyright in the electronic environment. I detta fastst�ller man sin st�ndpunkt avseende
bibliotekens f�rh�llande till upphovsr�ttsligt skyddat material och de m�jligheter som
biblioteken och dess anv�ndare ska ha att nyttja dessa. Organisationen anser att
tillg�ngen till information �r beroende av ett v�l fungerande nationellt och
internationellt n�tverk av bibliotek och en viktig del i detta �r att upphovsr�tten regleras
via internationella �verenskommelser. De krav som IFLA st�ller p� en dylik
internationell �verenskommelse �r att: Information ska vara tillg�nglig f�r alla och inte
vara beroende av den enskildes betalningsf�rm�ga. De digitala verken ska allts� kunna
anv�ndas av brukarna p� samma s�tt som de traditionella medierna. I detta ing�r
utl�ning av digitalt publicerad information och f�r biblioteken ska det finnas m�jlighet
att g�ra digitala kopior f�r att underl�tta dokumentleveranser och f�r att underl�tta
bevarande av dokument. Vidare ska inte bara tryckta medier ska ing� i pliktleveranser
utan �ven elektroniska medier ska omfattas. Vill biblioteket ha m�jlighet till ytterligare
anv�ndande av skyddade verk �n vad som innefattas i den efterfr�gade internationella
�verenskommelse ska detta m�jligg�ras genom att ers�ttning till upphovsmannen ska
utg� p� ett administrativt enkelt s�tt.120

                                                  
119 IFLA, ÓMore about IFLAÓ, ifla.inist.fr/III/intro00.htm.
120 IFLA, ÓPosition paper on copyright in the electronic environmentÓ, www.ifla.org/V/ebpb/copy.htm.
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5.1.1 IFLA om WIPO

IFLA-representanter var n�rvarande vid WIPO-konferensen som en del av biblioteks-
lobbyn. F�re konferensen publicerade organisationen, i form av en pressrelease, en
redovisning av sin inst�llning till f�rdragsf�rslaget.121 Organisationen valde att i denna
p�tala de brister de ser i f�rslaget och vilka risker som finns med ett f�rdrag som
utformats p� det f�reslagna s�ttet, utan att ge f�rslag p� exakta nya formuleringar. Nio
artiklar anser man beh�va kommenteras. H�r ska fyra av dessa artiklar diskuteras mer
ing�ende, de som i den slutliga f�rdragstexten har numreringarna 8,10 och 12 samt
artikel 7 i f�rslaget.

Artikel 7 som handlar om exemplarframst�llning anser IFLA som s�dan �r �verfl�dig
eftersom man anser att artikel 9 i Bernkonventionen redan reglerar fr�gan. Artikeln
kommer vidare att orsaka f�rvirring och inte harmonisering eftersom begr�nsningar av
denna ensamr�tt till exemplarframst�llning �verl�mnats till f�rdragsslutande parter att
inf�ra i nationell r�tt, den �r allts� inte tvingande. I de fall denna begr�nsning inte inf�rs
i de nationella best�mmelserna kan resultatet bli att varje g�ng en anv�ndaren vill ta
fram ett verk p� en bildsk�rm m�ste tillst�nd inh�mtas eller betalning erl�ggas. Detta
skulle skulle, enligt organisationen, leda till att kreativitet, ekonomisk utveckling,
v�rldskulturen och l�randet i v�rlden h�mmas. Det skulle �ven leda till att bibliotekens
roll som samh�llets samlare och spridare av kunskap omintetgjordes.122 Precis som
IFLA ville slopades f�rslaget helt i den slutliga versionen.

IFLA st�ller sig tveksam till regleringen av right of communication i artikel 10 i
f�rslaget och artikel 8 i den slutliga f�rdragstexten. F�rslaget saknar undantag fr�n
denna ensamr�tt och organisationen menar att om tillst�nd kr�vs varje g�ng information
�verf�rs till allm�nheten kommer informationsfl�det att stoppas upp. Avsikten med
regeln �r att konsumtion inte ska vara m�jlig och att det allts� inte r�cker med att
tillst�nd ges vid f�rsta �verf�ringen. 123 IFLA anser dock att r�tten till �verf�ringen ska
kunna konsumeras och att det ska r�cka med att tillst�nd inh�mtas vid f�rsta
�verf�ringen och att det d�refter skulle vara fritt. Ett klarg�rande i f�rdragstexten skulle
vara p� sin plats. Dessutom saknar organisationen en definition p� vad som avses med
allm�nheten. S� l�nge detta saknas och tolkning �verl�mnas till f�rdragsslutande parter
kommer inte harmonisering att uppn�s.124

                                                  
121 IFLA, ÓComments on the proposed new treaties in the copyright field under discussion within WIPOÓ,
www.ifla.org/V/press/pr961115.htm.
122 Ibid.
123 CRNR/DC/4, Notes on article 10.
124  IFLA, ÓComments on the proposed new treaties in the copyright field under discussion within
WIPOÓ.
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Artikel 12 har formulerats p� ett s�dant s�tt att IFLA ser en risk f�r att m�jligheterna till
undantag och begr�nsningar blir mindre i WCT �n vad som �r m�jligt enligt
Bernkonventionen. F�rslaget tar endast upp undantag som m�jligg�rs genom artikel 9
och det trestegs-test som d�r beskrivs men n�mner inte andra viktiga undantag som
finns i Bernkonventionen. Vidare har ordet endast (only) lagts till i trestegs-testet i
f�rslaget vilket g�r till�mpningen av denna sn�vare �n i Bernkonventionen. N�r denna
artikel ska tolkas i f�rdragsslutande stater kommer skillnaderna att bli stora och om inte
undandatagen definieras i f�rdraget kommer inte den efterstr�vade harmoniseringen att
uppn�s menar organisationen. Ordet endast str�ks i den slutliga versionen, artikel 10,
vilken f�r �vrigt �r identisk med f�rslaget. Eftersom trestegs-testet redan finns i
Bernkonventionen och denna artikel inte kommer att bidra till harmoniseringen anser
dock IFLA att den �r �verfl�dig.125

Avseende tekniska skyddssystem, artikel 13 i f�rslaget och 11 i slutliga versionen, ser
IFLA en fara i att dessa ska fungera som hinder �ven vid den anv�ndning av skyddade
verk som till�ts genom undantag och begr�nsningar i lag. Vidare m�ste det b�ttre
definieras vilka dessa tekniska skyddssystem �r. Resultatet kan annars bli av det absurda
slag som tidigare beskrivits i anslutning till beskrivningen av f�rdraget i kapitel 4.2.

I de allm�nna kommentarerna till f�rslaget till WCT �r organisationen oroad �ver att
j�mvikten, mellan upphovsm�nnens r�ttigheter och allm�nhetens intressen, kommer att
f�rskjutas, till f�rdel f�r upphovsm�nnen, om f�rslaget till f�rdraget antas. Dessutom,
menar man, visar f�rdraget p� en trend d�r upphovsr�tten anv�nds endast f�r
ekonomiska avsikter och inte, som traditionellt �r, f�r att fr�mja utveckling av
vetenskap och konst. Vidare menas att vikten av ett fritt fl�de av information inte nog
kan po�ngteras eftersom detta �r grunden f�r handel och industri liksom f�r kultur och
utbildning.

IFLA �r en internationell organisation och som s�dan �r man extra oroad �ver vad som
h�nder i mindre privilegierade l�nder och hur deras m�jlighet till tillg�ng till
upphovsr�ttsskyddat material ser ut om allt anv�ndande ska inneb�ra att ers�ttning ska
utg� till upphovsmannen. Endast internationellt harmoniserade undantag kan f�rhindra
att klyftan mellan informationsrika och informationsfattiga (information rich and
information poor) v�xer ytterligare. D�rf�r f�r inte de undantag som finns i den analoga
v�rlden tas bort eller f�rsvagas i den digitala v�rlden.126

                                                  
125  IFLA, ÓComments on the proposed new treaties in the copyright field under discussion within
WIPOÓ.
126   Ibid.
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5.2 EBLIDA

�ven i Europa �r intresseorganisationer verksamma p� omr�det. EBLIDA (European
Bureau of Library, Information and Documentation Associations) �r en icke statsbunden
och icke kommersiell paraplyorganisation f�r biblioteks-, informations-, dokumenta-
tions- och arkivorganisationer och institutioner i Europa. Organisationen har tre �ver-
gripande uppgifter:

•  to serve and promote the interests of the library and information science profession at
European level, ranging from the European Commission to the European Parliament,
the Committee of the Regions, the Council of Ministers and the Council of Europe;

•  to give the members up-to-date information on all relevant developments in the
European Union;

•  to strengthen co-operation between the members.

Som framg�r av de tre punkterna ovan koncentrerar sig EBLIDA p� utvecklingen i
Europa och sk�ter bibliotekens lobbyverksamhet gentemot olika delar av Europeiska
unionen. Bland de fr�gor som EBLIDA framf�rallt koncentrerar sig p� �terfinns
upphovsr�tt och fr�gor med anknytning till informationssamh�llet och informations-
teknologi.127 Organisationen �r allts� mycket uppm�rksam p� vad som sker p�
upphovsr�ttens omr�det inom Europeiska gemenskapen men �r �ven intresserad av den
internationella utvecklingen som �r n�ra sammanfl�tad med den inom gemenskapen.
Redan 1993 fanns det en vilja fr�n Europakommissionens sida att definiera
upphovsr�ttsliga problem i relationen mellan biblioteken och den tekniska utvecklingen,
att �ka bibliotekariernas kunskap om upphovsr�tten och att ge biblioteken en plats i den
upphovsr�ttsliga diskussionen. EBLIDA erbj�d sig att utf�ra arbetet och anslogs medel
f�r detta fr�n DG XIII (Generaldirektorat).128 EBLIDA uppr�ttade d� European
Copyright User Platform (ECUP I) och starta en Copyright Awareness Campaign for
Librarians. Vidare anslag beviljades och ECUP I har blivit ECUP+.129 Anslagen
upph�rde som planerat sommaren 1999 och EBLIDA forts�tter nu arbetet p� egen
hand.130

ECUP utformade 1996, i likhet med IFLA, en st�ndpunkt f�r EBLIDA avseende
upphovsr�tten och biblioteken.131 Grundargumentet i denna �r att eftersom mer och mer
information endast blir tillg�nglig elektroniskt kr�vs att balansen mellan upphovs-
m�nnen och anv�ndarna av skyddade verk uppr�tth�lls �ven i den elektroniska v�rlden.
Anv�ndarnas r�tt m�ste framf�r allt skyddas f�r att f�rhindra att ett segregerat samh�lle
uppst�r mellan de som har tillg�ng till information och de som inte har det (information

                                                  
127 EBLIDA, ÓAbout EBLIDAÓ, www.eblida.org/about.htm.
128 Generaldirektoraten fungerar som ministerier i f�rh�llande till Europakommissionen, det vill s�ga som
ett departement i f�rh�llande till regeringen. Bernitz, s. 33f.
129 ECUP, ÓECUP-InfoÓ, www.eblida.org/ecup/ecupinfo.html.
130 EBLIDA, ÓEBLIDA Position Paper on the Proposed New Treaty in the Copyright field under
discussion at WIPOÓ, www.eblida.org/ecup/news/future.htm.
131 ECUP, ÓPosition on User Rights in Electronic PublicationsÓ, www.eblida.org/ecup/position.html.
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haveÕs and have-notÕs). F�r att kunna f�rverkliga detta har man antagit en princip att
arbeta efter:

The user has the right to have access to copyrighted material and to make a copy for
private use and research or educational purposes. It is the duty of the library to provide
access to copyrighted material and the library should have the possibility to do so without
infringing the principle of the Õnormal exploitation of workÕ.

Utifr�n denna princip har ett antal punkter utformats som beskriver vilket anv�ndande
allm�nheten och biblioteken ska ha r�tt till utan att det ska inneb�ra intr�ng i upphovs-
r�tten. �ven vad upphovsm�nnen ska kunna f�rv�nta sig fr�n bibliotekens sida i fr�ga
om uppr�tth�llande av deras r�ttigheter har formulerats i dessa punkter. F�r att detta ska
kunna genomf�ras kr�vs en rad undantag och begr�nsningar till upphovsmannens
ensamr�tter och den r�ttsliga grund som organisationen �beropar till st�d f�r dessa �r
Bernkonventionens trestegs-test.132

5.2.1 EBLIDA om WIPO

EBLIDA var, liksom IFLA, n�rvarande p� WIPO-konferensen i december 1996 f�r att
genom lobbyverksamhet p�verka det slutliga resultatet. Organisationen koncentrerade
sig i huvudsak p� artikel 7 i f�rslaget och artikel 8 ang�ende right of communication och
artikel 10 ang�ende begr�nsningar och undantag i den slutliga texten.133 Den generella
motiveringen till att man riktade in sig p� just dessa fr�gor �r att organisationen har f�r
avsikt att uppr�tth�lla balansen mellan upphovsm�nnens och allm�nhetens intressen och
att man vill f�rs�kra sig om att r�tten till fri tillg�ng till information inte hotas d� man
anser att ett samh�lle �r beroende av demokratisk tillg�ng till information.134 Till
skillnad fr�n IFLA har man inte endast p�talat brister i och konsekvenser av f�rslaget
utan EBLIDA har �ven l�mnat f�rslag p� nya formuleringar av artiklarna.

EBLIDA uttryckte stort missn�je med f�rslaget till artikel 7 avseende r�tten till
exemplarframst�llning och hade som prim�rt f�rslag att den helt skulle strykas, vilket
sedan ocks� blev det slutliga resultatet. Organisationen ans�g att tolkningen av
Bernkonventionens 9 artikel �r tillr�ckligt vid f�r att �ven innefatta m�ngfaldigande
med ny teknologi och att en definiering i f�rdraget �r �verfl�dig. Skulle artikeln godtas
s� som den �r utformad i f�rslaget, och �ven tempor�ra eller oavsiktliga exemplar skulle
falla under upphovsmannens ensamr�tt, skulle denna ensamr�tt ocks� inneb�ra en
ensamr�tt att vidarebefordra information.135

                                                  
132 ECUP, ÓPosition on User Rights in Electronic PublicationsÓ.
133 Giavarra, ÓFinal Report on the WIPO Diplomatic Conference 2-20 December 1996 in GenevaÓ.
134 EBLIDA, ÓEBLIDA Position Paper on the Proposed New Treaties in the Copyright field under
discussion at WIPOÓ.
135 Ibid.
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Artikel 10 i det f�rsta f�rslaget, och artikel 8 i den slutliga formuleringen, ans�g
EBLIDA spela mycket stor roll f�r biblioteken. Vad som h�r avses �r right of
communication av ett upphovsr�ttsligt skyddat verk till allm�nheten. Om denna
handling g�rs till en av upphovsm�nnens ensamr�tter skulle anv�ndaren av ett verk bli
tvungen att utge ers�ttning eller h�mta tillst�nd tv� g�nger, f�rst vid f�rv�rvet och sedan
vid varje aktivitet r�rande anv�ndande av verket. En situation d�r tillst�nd eller
ers�ttning kr�vs vid varje tillf�lle n�gon vill ha tillg�ng till ett skyddat material skulle
detta leda till att l�randet i v�rlden och v�rldens kultur skulle undertryckas. EBLIDA
efterfr�gade d�rf�r en konsumtion av r�tten till �verf�ring till allm�nheten i vissa
specifika fall d� ett elektroniskt verk har f�rv�rvats p� ett lagligt s�tt. F�ruts�ttningarna
f�r detta ska vara att �verf�ringen g�rs till en specifik person och att det exemplar som
�verf�rs raderas hos �verf�raren d� �verf�ringen �r gjord.136 Denna del av f�rslaget fick
inte det utrymme under konferensen som organisationen hade �nskat och man �r inte
�vertygad om att undantag fr�n upphovsmannens r�ttigheter som finns i f�rdraget
eliminerar de risker som EBLIDA ser med denna artikel.137

I fr�ga om artikel 12, i slutliga versionen artikel 10, var EBLIDA angel�get om att
begr�nsningarna och undantagen i f�rdraget skulle �verrensst�mma med de i Bern-
konventionen, vilket ocks� blev det slutliga resultatet. Organisationen anser dock att den
reglering som finns i Bernkonventionen r�cker och att denna best�mmelse egentligen
inte beh�ver tas med i f�rdraget138

Slutligen ans�g EBLIDA att artikel 13 avseende tekniska skyddsanordningar beh�vde
�ndras.139 Organisationen har inget emot en artikel av detta slaget s� l�nge det po�ng-
teras att ett kringg�ende som �r n�dv�ndigt f�r att ge tillg�ng till skyddade verk, som
enligt lag �r till�ten, inte stoppas.140

5.2.2 EBLIDA om direktivf�rslaget

EBLIDA har f�ljt med i arbetet inom Europeiska gemenskapen f�r harmonisering av
upphovsr�tten. Organisationen har �ven deltagit i arbetet p� ett mer aktivt s�tt och
l�mnat synpunkter och f�rslag under arbetets g�ng. Redan i anslutning till Gr�nboken
fr�n 1995 l�mnade EBLIDA synpunkter och deklarerade sin st�ndpunkt genom att svara
p� en rad fr�gor r�rande dokumentet.141 I samband med f�rsta direktivf�rslaget

                                                  
136 EBLIDA, ÓEBLIDA Position Paper on the Proposed New Treaties in the Copyright field under
discussion at WIPOÓ.
137 Giavarra, ÓFinal Report on the WIPO Diplomatic Conference 2-20 December 1996 in GenevaÓ.
138 Ibid.; EBLIDA, ÓEBLIDA Position Paper on the Proposed New Treaties in the Copyright field under
discussion at WIPOÓ.
139 EBLIDA, ÓEBLIDA Position Paper on the Proposed New Treaties in the Copyright field under
discussion at WIPOÓ.
140 Ibid.
141 EBLIDA, ÓResponse to the EC Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information
SocietyÓ, www.eblida.org/poscopgr.htm.
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(KOM(97) 628 slutlig) publicerades ett position paper med titeln Save Future Access to
Information Now!, som till viss del bygger p� ECUP:s Position on User Rights in
Electronic Publications.142 I detta tas de brister man ser i direktivet upp och vilka
konsekvenserna kan bli om detta inte �tg�rdas. Organisationen l�mnade ocks�
synpunkter vid ett par olika hearings i anslutning till Europaparlamentet.143 EBLIDA
har �ven l�mnat konkreta f�rslag p� hur direktivf�rslaget kan omformuleras f�r att leva
upp till de krav som organisationen st�ller. Dessa f�rslag p� �ndringar och till�gg har
l�mnats b�de avseende det f�rsta f�rslaget, KOM(97) 628 slutlig, och det senaste,
KOM(1999) 250 slutlig. Dessa tv� f�rslag fr�n organisationen �r v�ldigt likartade
eftersom de �ndringar som efterfr�gats i anslutning till f�rsta f�rslaget inte har �tg�rdats
under arbetets g�ng fr�n Europeiska gemenskapens sida. I EBLIDA:s olika inlagor finns
ett antal �terkommande fr�gor och dessa f�r d�rf�r anses vara de huvudsakliga problem
som organisationen ser med direktivf�rslaget:144

•  Utt�mmande lista av f�r f� och f�r sn�vt formulerade undantag.
•  Undantag och begr�nsningar �r inte tvingande.
•  F�rbudet mot kringg�ende av skyddsanordningar.

Listan p� undantag och begr�nsningar i direktivf�rslagets artikel 5 �r utt�mmande.
EBLIDA efterfr�gar ist�llet en icke utt�mmande lista och en m�jlighet f�r medlems-
l�nderna att utifr�n trestegs-testet sj�lva kunna utforma undantag och begr�nsningar
som de vill inf�ra i sin nationella r�tt, b�de avseende r�tten till exemplarframst�llning
och �verf�ring till allm�nheten. P� s� s�tt kan de undantag som traditionellt sett finns i
de olika staterna beh�llas och �verf�ras till den digitala milj�n, n�got som EBLIDA
f�respr�kar. Man menar att balansen mellan upphovsman och anv�ndare p� dessa s�tt
kan bibeh�llas. Genom undantag som bygger p� trestegs-testet ska kopiering p�
bibliotek m�jligg�ras i mycket st�rre utstr�ckning och organisationen vill p� s� s�tt
till�ta kopiering f�r icke kommersiellt privat bruk, studier och forskning. P� s� s�tt g�rs
en distinktion mellan accepterad privat kopiering och den form av kopiering som �r av
kommersiell natur och som �r klara intr�ng i upphovsr�tten, det vill s�ga pirat-
kopiering.145 EBLIDA har sj�lva formulerat en rad nya undantag som man anser
n�dv�ndiga och som man vill ska l�ggas till i artikel 5.146

                                                  
142 EBLIDA, ÓSave future access to information now!: EBLIDA Position Paper on the proposed Directive
on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the Information SocietyÓ,
www.eblida.org/posharmo.htm.
143 EBLIDA, ÓEBLIDAÕs five minutes Statement on the proposed Directive on the harmonisation of
certain aspects of copyright and related rights in the Information Society: Hearing at European
Parliament, Committee on Legal Affairs and CitizenÕs RightsÓ,
www.eblida.org/libby/position/legaffa.htm, 980727; EBLIDA ÓEBLIDAÕs ten minutes Statement on the
proposed Directive on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the
Information Society Ó, www.eblida.org/lobby/position/consumer.htm.
144 Nedan kommer endast referenser att g�ras till EBLIDA:s ÓresponseÓ till det senaste direktivf�rslaget,
se not 145, KOM(1999) 250 slutlig. Det �r i huvudsak samma synpunkter som tas upp i detta och i ovan
omtalade dokumenten.
145 EBLIDA, ÓEBLIDAÕs Response to the Amended draft Directive on the Harmonisation of Copyright in
the Information Society presented by the European Commission on 21 May 1999 (Part I:
Recommendations)Ó, www.eblida.org/lobby/position/ampos2fi.htm; EBLIDA, ÓEBLIDAÕs Response to
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EBLIDA anser vidare att det saknas en regel som stadgar att undantagen och
begr�nsningarna �r tvingande regler, det vill s�ga att det inte ska finnas n�gra
m�jligheter att genom avtal fr�ng� dessa. EBLIDA �r oroade f�r att biblioteken och
�ven andra informationsanv�ndare skulle kunna bli den svagare parten i f�rhandlingar
med upphovsm�n och r�ttsinnehavare och hamna i en om�jlig f�rhandlingssituation om
hanteringen av information skulle bli monopoliserad och regleras genom standardavtal
d�r undantag och begr�nsningar avtalats bort. 147

Liksom i reaktionerna p� f�rslaget till WCT �r EBLIDA oroad �ver f�rslaget att allt
kringg�ende av tekniska skyddsanordningar ska bli otill�tet. Det m�ste �ven i direktivet
klart formuleras att endast kringg�ende som inneb�r intr�ng i upphovsr�tten �r
f�rbjudet. G�rs inte denna distinktion kan det bli sv�rt att �verhuvudtaget f� tillg�ng till
viss information, inklusive officiella dokument.

Genomg�ende i kommentarerna till direktivf�rslaget �r att EBLIDA helst vill se att det
som beslutas p� gemenskapsniv� ska �verensst�mma med det som beslutades p� WIPO-
konferensen. �verlag �r allts� den europeiska biblioteksv�rlden n�jd med resultatet av
konferensen.148

5.3 Svenska organisationer

P� nationell niv� i Sverige har man arbetat fr�mst med att p�verka svenska myndigheter
och svenska representanter i internationella sammanhang f�r att dessa ska f�ra fram
bibliotekens och biblioteksrelaterade organisationers inst�llning till upphovsr�tten och
till den utveckling som sker p� omr�det. I framst�llningen har tre kategorier av
organisationer med intressen kring bibliotek och upphovsr�tt valts ut: Kungliga
biblioteket (KB), de tre biblioteksf�reningarna och DIK-f�rbundet. KB med sin
s�rst�llning som nationalbibliotek har yttrat sig om b�de f�rdraget och direktivet. De tre
biblioteksf�reningarna, SAB, SBS och TLS, har i dessa sammanhang yttrat sig
tillsammans och ska d�rf�r h�r behandlas som en enhet. Slutligen har DIK, som facklig
representant f�r flera av de yrkesgrupper som kan komma att p�verkas av utvecklingen,
uttalat sig i fr�gan.

                                                                                                                                                    
the Amended draft Directive on the Harmonisation of Copyright in the Information Society presented by
the European Commission on 21 May 1999 (Part II: recitals and Articles)Ó,
www.eblida.org/lobby/position/amrn2fin.htm.
146 EBLIDA, ÓEBLIDAÕs Response to the Amended draft Directive on the Harmonisation of Copyright in
the Information Society presented by the European Commission on 21 May 1999 (Part II: recitals and
Articles)Ó.
147 EBLIDA, ÓEBLIDAÕs Response to the Amended draft Directive on the Harmonisation of Copyright in
the Information Society presented by the European Commission on 21 May 1999 (Part II: recitals and
Articles)Ó.
148 EBLIDA, ÓEBLIDAÕs Comments to the Follow-up to the Green Paper on Copyright and Related
Rights in the information Society of 20 November 1996Ó, www.eblida.org/posfollo.htm
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5.3.1 Organisationerna om WIPO

F�r att visa att det internationellt fanns bet�nkligheter fr�n bibliotekens sida inf�r
WIPO-konferensen skickade SAB en kopia p� IFLA:s Position paper on copyright in
the electronic environment och Comments on the proposed new treaties in the copyright
field under discussion within WIPO till justitieministern. Dessutom har KB i en
skrivelse till justitiedepartementet och hovr�ttslagmannen Henry Olsson, som var
Sveriges representant p� konferensen, l�mnat sina synpunkter inf�r konferensen.149 Till
denna skrivelse har biblioteksf�reningarna och DIK anslutit sig och enigheten bakom
skrivelsen �r allts� stor.

KB:s skrivelse ansluter mycket n�ra till IFLA:s �sikter om f�rslaget till WCT. De flesta
formuleringar �r snarlika men KB har koncentrerat sig p� ett f�tal artiklar som de anser
�r �tg�rder som �r till f�r att Óst�rka skyddet av litter�ra och konstn�rliga verk i digital
milj�Ó. Dessa artiklar �r: Artikel 7 om r�tten att framst�lla exemplar,
artikel 10, senare 8, om right of communication och artikel 12, senare 10, om undantag
och begr�nsningar av upphovsr�tten.

Liksom IFLA har man valt att inte ge f�rslag p� ny f�rdragstext utan har ist�llet
koncentrerat sig p� att beskriva konsekvenserna av f�rdraget. Den huvudsakliga
inv�ndningen �r att f�rslaget inte kommer att leda till harmonisering p� undantagens
och begr�nsningarnas omr�de eftersom besluten om ifall dessa ska implementeras i
nationell r�tt �r �verl�mnade till medlemsstaterna. Vidare m�ste �ven begr�nsningarna
och undantagen i artikel 12 harmoniseras och inte �verl�mnas till nationell lagstiftning
eftersom de d� kommer att leda till stora skillnader mellan stater. Organisationerna
menar ocks� att j�mvikten i upphovsr�tten inte uppr�tth�lls om inf�randet av
upphovsm�nnens r�ttigheter �r tvingande medan undantagen och begr�nsningarna �r
frivilliga.

I artikel 7 ifr�gas�tts behovet av att l�ta den tempor�ra exemplarframst�llning falla in
under upphovsmannens exklusiva r�tt. Att besluta om undantag fr�n detta l�mnas till
nationell r�tt vilket inte kommer att leda till harmonisering. Situationen i vissa stater kan
p� s� s�tt bli att inga undantag f�r tempor�r exemplarframst�llning finns. En dylik
situation skulle kunna leda till att tillg�ngen p� information starkt begr�nsades.
Problemet l�stes dock d� artikeln inte finns med i den slutliga f�rdragstexten.

I fr�ga om artikel 10 och right of communication anser man att konsekvenserna �r sv�ra
att �verblicka eftersom artiklarna 7 och 10 i kombination kan g�ra informations-
f�rmedlaren ansvarig f�r anv�ndarens exemplarframst�llning. Vidare anser man att
allm�nheten m�ste definieras i f�rdraget. G�rs inte det kommer os�kerhet att uppst� och
stater kommer att tolka uttrycket olika.

                                                  
149 Kungliga biblioteket, ÓYttrande �ver WIPO:s (World Intellectual Property Organisation) f�rslag till
till�gg i Bern-konventionen, daterat den 30 augusti 1996Ó, www.kb.se/bibsam/kjell/wipoyttr.htm.
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Efter antagandet av f�rdraget l�mnade DIK och biblioteksf�reningarna en skrivelse till
justitiedepartementet.150 I denna skrivelse uttrycker man sig positivt �ver stora delar av
konferensen och med resultatet av denna i form av WCT. Framf�r allt �r man n�jd med
att j�mvikten mellan upphovsm�nnens intressen och bredare allm�nna intressen bibe-
h�llits. Bland annat blev detta m�jligt genom att artikel 7 str�ks i den slutliga versionen
av f�rdraget. I skrivelsen uttrycks dock en oro �ver att Sverige var ett av de l�nder som
st�llde sig positivt till ett utvidgande av upphovsmannens m�ngfaldigander�tt. Eftersom
man vet att Europeiska gemenskapen ocks� �r positiv till denna utvidgning vill man
genom skrivelsen po�ngtera vikten av att Sverige i gemenskapsarbetet verkar f�r att det
ska finnas undantag i denna utvidgade m�ngfaldigander�tt.

5.3.2 Organisationerna om direktivf�rslaget

DIK, KB och SAB har l�mnat var sitt yttrande avseende direktivf�rslaget.151 B�de KB
och SAB uppger att deras yttrande Ón�ra ansluter till de som tidigare formulerats av
EBLIDAÓ. Vid j�mf�relse �r det inga betydande skillnader utan det handlar om
�vers�ttning till svenska av EBLIDA:s kommentarer. DIK anger inte att man arbetat
utifr�n EBLIDA, men synpunkterna �verrensst�mmer n�stan ordagrant med de �vrigas.
Det finns d�rf�r ingen anledning att skilja de tre svenska yttrandena �t och inte heller
redovisa dessa i detalj utan h�nvisning g�rs i st�llet till genomg�ngen av EBLIDA:s
kommentarer i kapitel 5.2.2.

Alla tre har dock skrivit egna inledningar till yttrandena. Dessa �verensst�mmer i stora
drag med varandra i fr�ga om en grundl�ggande inst�llning till direktivf�rslaget.
Framf�r allt menar man att det �r viktigt att det finns en balans mellan upphovsm�nnens
r�ttigheter och r�tten till fri tillg�ng till information f�r alla. I v�rsta fall blir
konsekvenserna av direktivf�rslaget att r�tten till information blir begr�nsad vilket ansas
vara �desdigert f�r ett demokratiskt samh�lle. �ven f�ruts�ttningarna f�r ett
informationssamh�lle d�r ett livsl�ngt l�rande f�r alla �r ett m�l kommer d� att
undergr�vas. Bibliotekens roll som uppr�tth�llare av tillg�ngen till information f�r alla
blir ocks� om�jlig. Allts� m�ste inte bara det upphovsr�ttsliga skyddet uppr�tth�llas
utan �ven tillg�ngen till skyddade vek genom att begr�nsa de fall d� det kr�vs tillst�nd
eller betalning f�r att kunna anv�nda dem.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte �r n�gon st�rre skillnad p�
biblioteksv�rldens �sikter om WCT och direktivf�rslaget oavsett om det �r en svensk
nationell organisation eller om det �r en internationell organisation. Vissa �r mer
utf�rliga i sina kommentarer men alla fokuserar p�, i princip, samma problem. I
                                                  
150 Britt-Marie H�ggstr�m m.fl., , Ó DIK och biblioteksf�reningarna eniga om upphovsr�tten och WIPO-
f�rdragetÓ, DIK-forum 1997:10 www.dik.se/forum/arkiv/foled107.htm.
151 DIK-f�rbundet, ÓSynpunkter p� direktiv om upphovsr�tten i informationssamh�lletÓ,
www.dik.se/akt/copydir.hrm; Kungliga biblioteket, ÓSynpunkter p� EU-parlamentets och r�dets f�rslag
till direktiv om harmonisering av vissa aspekter av upphovsr�tt och n�rst�ende r�ttigheter i
informationssamh�lletÓ, www.kb.se/BIBSAM/upphovsdir/dirsynp.htm; Sveriges Allm�nna
Biblioteksf�rening, ÓSABs yttrande �ver EU-parlamentets och r�dets f�rslag till direktiv om
harmonisering av vissa aspekter av upphovsr�tten och n�rst�ende r�ttigheter i informationssamh�lletÓ,
www.sab.se/upph.html.
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huvudsak kan man karakterisera �sikterna s� att intresset �r stort f�r att f�rhindra
best�mmelser som man anser f�rskjuter upphovsr�tten s� att den i f�r stor utstr�ckning
gynnar upphovsm�nnen. F�r att detta inte ska ske �r man angel�gen om att det ska
finnas tillr�ckligt m�nga och gener�sa undantag och begr�nsningar fr�n upphovs-
mannens ensamr�tter. P� s� s�tt ska biblioteken �ven i forts�ttningen kunna vara en
viktig institution som tillhandah�ller information till allm�nheten utan att den enskilde
direkt beh�ver betala f�r detta. Biblioteken f�rblir p� s� s�tt en del i ett demokratiskt
samh�lle och arbetar med att hindra klyftan mellan de som har tillg�ng till information
och de som inte har det att v�xa ytterligare.

5.4 Debatten i media

Eftersom man i Sverige har en positiv grundsyn till bibliotek och p� att information ska
vara tillg�nglig f�r alla inv�nare var en av utg�ngspunkterna f�r denna unders�kning att
det skulle finnas en livlig och saklig debatt i media som speglade �sikterna kring den
upphovsr�ttsliga utvecklingen. Debatten har dock inte varit speciellt omfattande och
antalet artiklar, som behandlar fr�gan om bibliotekens situation, �r litet. I huvudsak �r
det biblioteken och representanter f�r dessa som st�lls mot upphovsm�nnen och deras
representanter i en diskussion om bibliotekens verksamhet och f�ruts�ttningarna f�r
denna mot upphovsm�nnen och deras r�tt, framf�r allt den ekonomiska men �ven den
ideella. Fr�n svenska myndigheter och politiker �r det extremt tyst. Inga offentliga
uttalanden. Likas� saknas uttalanden fr�n kommersiella informationshanterare.
Diskussionen blir p� grund av detta enahanda och behandlar inte alla aspekter av
problematiken. Den viktigaste konsekvensen av detta �r att det inte g�r att utl�sa n�gon
tydlig offentlig svensk position i fr�gan. Debatten blir ocks� enahanda eftersom antalet
skribenter �r begr�nsat och flera skriver i mer �n en tidning utan att ta upp nya aspekter
av fr�gan.

I dagspressen har debatten varit sparsam.152 Det g�r dock att urskilja tre olika typer av
artiklar:

•  Rena nyhetsartiklar d�r referenser g�rs till uttalanden fr�n olika organisationer och
rapporter fr�n arbetet med WIPO-f�rdragen och med direktivf�rslaget.

•  Upplysande artiklar med debatterande inslag d� f�rfattaren till artikeln g�r egna
reflektioner.

•  Debattserier med inledande artikel och en eller flera svarsartiklar.

De tv� vanligaste artikeltyperna �r de tv� f�rsta. I fr�ga om debattserier finns endast tv�
som handlar om bibliotekens situation.153

                                                  
152 Genomg�ng av fulltextdatabaserna Mediearkivet och Presstext har gjorts fram till 991102. I
unders�kningen �r allts� alla st�rre dagstidningar medtagna plus ett antal mindre. S�kningen resulterade i
relevanta artiklar fr�n Ð96 och fram�t.
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I branschtidningar och fackliga tidningar har en del artiklar publiceras.154 Omfattningen
�r inte heller h�r s� stor men artiklarna �r ist�llet l�ngre. Tidskriften Ikoner satsade ett
helt nummer p� fr�gan i b�rjan av 1999. Bland annat en l�ng undervisande artikel om
upphovsr�tten i allm�nhet, som i numret d�rp� fick en uppf�ljare som behandlade
upphovsr�tten p� Internet.155 Man rapporterar �ven g�rna om hur arbetet med
upphovsr�tten fortskrider och fr�n olika konferenser d�r biblioteken och upphovsr�tten
har behandlats. �ven hos tidskrifterna har debatterande artiklar publicerats d�r man
varnar f�r olika effekter av f�r�ndrad upphovsr�tt i samband med den tekniska
utvecklingen.

I de debatterande artiklarna i b�de dagstidningar och tidskrifter kan fyra olika teman,
som p� olika s�tt relaterar till varandra, utl�sas:

•  M�jligheten att visa ett verk p� bildsk�rm.
•  M�jligheten att l�sa tillg�ngen till information genom avtal.
•  Kommersiella krafter tar �ver informationen och styr marknaden.
•  Demokratifr�gan och tillsammans med denna fr�gor om yttrandefrihet och

informationsfrihet.

I alla artiklar tas fr�gan om m�jligheterna att ta fram ett dokument p� bildsk�rm upp.
Faran �r att ingenting kan tittas p� utan betalning, konstaterar artikelf�rfattarna.156

Kostnaderna f�r att driva bibliotek kommer d�rf�r att �ka och artikelf�rfattarna ser en
risk i att ytterligare medel inte kommer att tilldelas biblioteksverksamheterna. F�r att f�
tyngd till dessa argument h�nvisas till International Publishers Association (IPA) som i
en unders�kning kommit fram till just dessa slutsatser: det blir dyrare att driva bibliotek
och det �r inte troligt att bibliotekens anslag kommer att �kas.157 Effekten av detta kan
bli Óh�lÓ i informationsutbudet och i det kulturella utbudet eftersom allt mer publiceras i
form av n�got av de nya medierna.158 Ytterst blir d� tillg�ng till information en fr�ga om
storleken p� den enskildes pl�nbok och den redan breda klyftan mellan de som kan
skaffa sig tillg�ng till information och de som inte kan kommer att �ka utan m�jlighet
att n�gonsin �verbyggas.159

                                                                                                                                                    
153 Debattserie i Aftonbladet: Gunnar Ohrlander, ÓSka de f� st�nga de digitala biblioteket?Ó, 961104;
Gunnar Petri, ÓSkydd, inte hotÓ, 961110; Mats Lindberg, ÓSt�nger ingetÓ, 961110 och Gunnar Ohrlander,
ÓKlockrent krav Gunnar Ohrlander svarar direkt:Ó, 961110.
Debattserie i Svenska Dagbladet: Kjell Nilsson, ÓFri tillg�ng till bibliotek hotas av nya EU-reglerÓ,
980710; Gunnar Petri, ÓUpphovsr�tt inget hinder f�r bibliotekenÓ, 980721 och Kjell Nilsson,
ÓUPPHOVSR�TT Ogrundad hotbildÓ, 980724.
154 S�kning har h�r gjorts i Artikels�k och det tidningar som avses �r Biblioteksbladet, DIK-forum och
Ikoner. H�r uppm�rksammades fr�gan tidigare �n i dagspressen och det finns relevanta artiklar fr�n Ð95.
155 Jan-Eric Malmquist, ÓMonolog med Malmquist, G�ran Luterkort, AdvokatÓ, Ikoner 1999:1, s 10-14
och F�rander - Ingvar, s. 33-37.
156 Bl.a. Brittmari H�ggstr�m, ÓTryckt �r tryggareÓ, Ikoner 1999:1, s. 22-23.
157 Clive Bradley, ÓThe Use of Digitised Copyright Works in LibrariesÓ, www.ipa-
uie.org/libraries/relationship/bradley.html.
158 Ingemar Larsson, ÓMedialandskapet och bibliotekenÓ, Biblioteksbladet 98:5, s. 16-17.
159 Nilsson, ÓFri tillg�ng till bibliotek hotas av nya EU-reglerÓ.
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Upphovsr�ttsorganisationerna g�r till svarom�l mot detta scenario och menar att
problemet �r mycket l�tt att l�sa. F�rh�llandet mellan upphovsm�nnen och biblioteken
ska regleras genom avtal. Detta kommer att inneb�ra en viss kostnad, men ers�ttningen
utg�r endast f�r att ers�tta ett nyttjande som upphovsm�nnen traditionellt alltid har haft
ensamr�tt till. Som exempel n�mns att ers�ttning redan utg�r f�r offentligt framf�rande
av musik. Eftersom upphovsm�nnen redan �r organiserade i organisationer som kan
sk�ta detta kommer det inte heller att kr�va speciellt stora administrativa arbetsinsatser
fr�n bibliotekens sida.160

Biblioteksrepresentanterna ser inte avtalsl�sningen som om�jlig att genomf�ra
praktiskt, d�remot ser man vissa ideologiska hinder f�r detta. Tillg�ngen till information
ska inte garanteras av upphovsm�nnen och deras organisationer. Den ska ist�llet
garanteras genom lag och via biblioteken, det vill s�ga genom det offentliga.161 Att
uppr�tta avtalslicenser kan vidare bli sv�rt eftersom biblioteken i Sverige inte har en
begr�nsad brukarkrets. Folkbiblioteken �r tillg�ngliga f�r alla och �ven h�gskole-
biblioteken �r enligt lag �ppna f�r allm�nheten, n�got som �r ovanligt internationellt.162

Kontrollen �ver informationen ligger inte bara hos upphovsm�nnen utan �ven, som
p�visats ovan i det juridiska avsnitt, hos en eventuell r�ttighetshavare till vilket
upphovsr�tten har uppl�tits eller �verl�tits. �vertas r�tten till verk och dokument av
starka kommersiella krafter kan dessa styra marknaden och biblioteken som konsu-
menter hamnar i ett beroende f�rh�llande till dessa d� de �r de enda leverant�rerna och
s�ljarna till dessa verk. Biblioteken kan ocks� komma i ett underl�ge inf�r standardavtal
d�r alla villkor dikteras av s�ljaren.163 Under s�dana f�rh�llanden kan det bli om�jligt
f�r biblioteken att disponera viss information vilket artikelf�rfattarna ser som �nnu ett
argument f�r att avtalsl�sningen inte �r en bra l�sning.

Dessa tre komponenter mynnar alla ut i en ideologisk diskussion om demokratiska
v�rden, vilket �r den fj�rde komponenten och som g�ng p� g�ng aktualiseras i de
studerade artiklarna. Tillg�ng till information �r en demokratisk och medborgerlig
r�ttighet och en grund i ett demokratiskt samh�lle.164 Den enskilde medborgaren ska ha
en m�jlighet att genom tillg�ng till information skaffa sig en egen uppfattning i en fr�ga
och p� s� s�tt ta aktiv del i sin omv�rld. Detta kan inte ske om det saknas tillg�ng till
viss information eller om tillg�ngen drastiskt minskar.

                                                  
160 Catharina Ekdahl, ÓUpphovsr�tten och det nya biblioteketÓ, Ikoner 1999:1, s. 20-21; Petri,
ÓUpphovsr�tt inget hinder f�r bibliotekenÓ.
161 Roland Eliasson - Brigitte K�hne, ÓDigital upphovsr�ttÓ, Biblioteksbladet 1998:2, s. 28-29.
162 Kjell Nilsson, ÓL�get i den europeiska upphovsr�ttsmatchen: HalvtidsfunderingarÓ, Ikoner 1999:1, s.
15-19.
163 Lars Ilshammar, Ó V�rlden enligt Mr Bill. Microsoft �r inte st�rst Ð men best�mmer �ver mer �n du ser
p� sk�rmenÓ, Dagens nyheter 980909.
164 Arne Ruth, ÓAndens r�tt i cyberrymdenÓ, Dagens Nyheter 980706.
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6 Analys och slutsatser

Det �vergripande syftet med denna studie har varit att studera f�rh�llandet mellan
upphovsr�tten, biblioteken och de nya medierna, det vill s�ga att ta reda p� vilka
upphovsr�ttsliga regler biblioteken m�ste ta h�nsyn till n�r de hanterar de nya medierna,
b�de med det nu r�dande r�ttsl�get och med det r�ttsl�ge som blir i och med
implementeringen av EG-direktivet. En utg�ngspunkt f�r arbetet har varit de fr�gor som
v�ckts i samband med uttalanden vilkas inneb�rd har varit att upphovsr�tten �r och �nnu
mer kommer att bli utformad p� s�dant s�tt att biblioteken och deras verksamhet �r
hotad. Inledningsvis st�lles tre fr�gor som f�tt styra struktureringen av framst�llningen.
Dessa fr�gor var:

•  Hur ser det r�dande r�ttsl�get ur?
•  Hur ser den internationella utvecklingen ut?
•  Vilka kan konsekvenserna bli f�r biblioteken?

Fr�gorna illustrerades med en figur som vi h�r ska �terknyta till.

Figur 4. Slutsatser

Figuren �r nu konkretiserad utifr�n vad som har behandlats i uppsatsen. I kapitel 1.3
presenterades figuren i den ordningen att processen kom f�rst och d�refter inputs och
sist outputs. I detta kapitel kommer ist�llet framst�llningen att g�ras i pilarnas riktning
med inputs, processen och sist outputs. Utg�ngspunkten tas i den inter-nationella
utvecklingen och det harmoniseringsarbete som bedrivs, inputs. Denna utveckling
p�verkar det r�dande r�ttsl�get som f�r�ndras, processen. Det f�r�ndrade r�ttsl�get f�r
slutligen betydelse f�r nyttjarna av upphovsr�ttsligt skyddade verk, i detta fall
biblioteken och deras anv�ndare, outputs.
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konventionen
•  EG-

direktivet

outputs:
•  Synen p�

verksamheten
•  Serviceniv�
•  Avtalsf�r-
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6.1 Harmoniseringsarbetet

Upphovsr�tten �r, som visats i kapitel 4, ett r�ttsomr�de som �r f�rem�l f�r en
internationalisering. F�r att belysa detta har tv� regelverk, ett mellanstatligt och ett mer
�verstatligt, vilka n�ra anknyter till varandra studerats: WIPO Copyright Treaty och det
EG-r�ttsliga F�rslag till Europaparlamentets och r�dets direktiv om harmonisering av
vissa aspekter av upphovsr�tt och n�rst�ende r�ttigheter i informationssamh�llet.
Syftet med dessa regelverk �r att harmonisera de nationella upphovsr�tterna genom att
bland annat definiera och klarg�ra de os�kerhetsmoment som finns avseende de nya
medierna och den nya tekniken.

Harmoniseringsarbetet kommer ocks� att leda till att de nationella best�mmelserna p�
omr�det likriktas. Detta �r framf�r allt fallet med direktivf�rslaget som ger v�ldigt lite
utrymme f�r nationella skillnader. Att detta i st�rre utstr�ckning �r fallet med
direktivf�rslaget �n med WIPO-f�rdraget har sin grund i de m�ls�ttningar som finns
med harmoniseringsarbetet och med de olika beslutsf�rfaranden som till�mpats vid
genomf�randet. Under WIPO-konferensen togs alla besluten utom ett, det r�rande
exemplarframst�llning i artikel 7 vilket var ett majoritetsbeslut, genom konsensusbeslut.
De fr�gor man inte kunde enas om avstod man allts� fr�n att besluta om. I Europeiska
gemenskapen �r situationen annorlunda eftersom beslutet att inf�ra ett direktiv �r av
�verstatlig karakt�r. �ven om de personer som deltar i beslutsprocessen kommer fr�n
olika medlemsstater tas beslut utifr�n vad som �r b�st f�r unionen. I arbetet med
upphovsr�tten har det lagts st�rst vikt vid att besluten ska skapa f�ruts�ttningar f�r
genomf�randet av den inre marknaden och av mindre h�nsyn har tagits till att de olika
medlemsl�ndernas har olika r�ttstraditioner.

I den Europeiska unionen handlar det om tv� historiska utvecklingslinjer och om tv�
r�ttspolitiska utg�ngspunkter. Grovt indelat st�r Frankrike f�r den ena d�r man
ursprungligen v�rnade om upphovsmannens r�tt till sitt skapande som en m�nskliga
r�ttighet (droit dÕauteur). I det andra, brittiska systemet, �r det r�tten att framst�lla
exemplar som v�rnas, i detta fall inte som en m�nsklig r�ttighet utan som ett
privilegium av kommersiell natur f�r att skapa konkurrens mellan boktryckare
(copyright). Vidare finns en skillnad i r�ttspolitisk utg�ngspunkt. I det kontinentala
systemet �r skyddet f�r de ideella r�ttigheterna starkare �n i det anglosaxiska och i det
anglosaxiska �r uppfattningen om vilka verk som anses ha upphovsr�ttsligt skydd mer
vidstr�ckt. I det anglosaxiska har �ven arbetsgivare och uppdragsgivare en starkare r�tt
till det upphovsr�ttsskyddade verket �n i det kontinentala. Historiskt sett har dessa
skillnader varit viktiga, men de suddas allt mer ut i det moderna samh�llet. Dock menar
Henry Olsson, som har erfarenhet p� omr�det, att detta �nd� kommer till uttryck i
internationella sammanhang.165 Direktivet m�ste f�r att kunna bli accepterat av
medlemsl�nderna hitta en balans mellan de olika r�ttstraditionerna.

                                                  
165 Olsson, Copyright, s. 25f.
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Balans m�ste �ven finnas mellan � ena sidan upphovsmannens ensamr�tter och � andra
sidan undantagen fr�n dessa vilka �r avsedda att tillgodose allm�nhetens intresse av att
ha tillg�ng till upphovsr�ttsligt skyddade verk. Komplexiteten och den viktiga
inneb�rden av denna balansakt illustreras bra genom FN:s deklaration om de m�nskliga
r�ttigheterna. I deklarationen skyddas � en a sidan upphovsmannen och dennes ekono-
miska och ideella r�tt till sitt litter�ra verk och � andra sidan allas r�tt att s�ka sig
information oavsett medium och nationella gr�nser.166

I de nordiska l�nderna har man en tradition av ett l�ngtg�ende samarbete inom
upphovsr�tten och man anser sig ha en bra balans mellan upphovsmannens ensamr�tter
och de undantag som m�jligg�r anv�ndandet av skyddade verk. Det �r logiskt att anta
att alla r�ttsystem anser sig ha denna balans, men varje r�ttsystem skiljer sig n�got fr�n
andra r�ttssystem och balanspunkten ligger d�rf�r inte p� samma st�lle i alla l�nder. I ett
europeiskt perspektiv har som exempel den svenska brukaren stora befogenheter
avseende bland annat kopiering f�r privat bruk, vilket inte alls accepteras i alla l�nder
inom unionen, framf�r allt inte utan att ers�ttning utg�r till upphovsmannen.

Till dessa olikheter i r�ttssystemen inom unionen tillkommer de skillnader i synen p�
biblioteksverksamhet som finns i olika delar av Europa. Dessa olikheter f�rsv�rar
arbetet att skapa regler som kan accepteras av alla. Harmoniseringens grundl�ggande
problem kan d� formuleras i termer av � ena sidan generella �vergripande brett
formulerade regler och � andra sidan s� precisa och konkreta regler att dessa skapar
klarhet och harmonisering inom r�ttsomr�det i unionen. Fr�gan �r hur direktivf�rslaget
hanterar balansen mellan det generella och det konkreta.

WCT �r en reglering som �r mer generellt utformad. De f�rdragsslutande l�nderna kan,
via trestegs-testet, sj�lva konstruera undantag och begr�nsningar som passar in i varje
nationellt r�ttssystem. Likas� �r f�rdraget mer generellt d� man vid fr�gan om
exemplarframst�llning h�nvisar till reglerna i Bernkonventionen. Det s�tt p� vilket
beslutsfattandet skedde under konferensen har stor del i att utformningen �r mer
generell eftersom alla var tvungna att vara �verens. F�rdragsslutande stater har allts�
h�r m�jlighet att inom vissa, i f�rh�llande till direktivf�rslaget, vidare ramar utforma sin
nationella upphovsr�tt.

Direktivf�rslaget �r helt klart mer konkret �n f�rdraget och �r �verlag f�rh�llandevis
uppr�knande utan m�jlighet f�r medlemsl�nderna att sj�lva l�gga till eller dra ifr�n
n�gonting. Undantagen och begr�nsningarna �terfinns i en utt�mmande uppr�kning med
exakt formulerade villkor. D�remot �r denna best�mmelse generell i den bem�rkelsen
att medlemsl�nderna kan avst� fr�n att implementera merparten av undantagen och
begr�nsningarna.

Medlemsstaterna �r tvungna att acceptera direktivet men best�mmelserna kommer
f�rmodligen att, i olika stor utstr�ckning, k�nnas fr�mmande p� en eller flera punkter i
                                                  
166 ÓUniversal Declaration of Human Rights (1948)Ó, artikel 27 och artikel 19.
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alla l�nder eftersom det �r s� exakt formulerat. I ett svenskt perspektiv kommer
direktivet, om det implementeras s� som f�rslaget nu ser ut, att inneb�ra att den balans
som finns mellan upphovsmannens r�ttigheter och allm�nhetens intressen av att kunna
anv�nda skyddade verk att f�rskjutas till upphovsmannens f�rdel. De undantag och
begr�nsningar som finns i direktivet �r mer begr�nsade �n de som nu finns i upphovs-
r�ttslagen. Dessutom kommer ers�ttning till upphovsmannen att vara f�ruts�ttningen f�r
majoriteten av undantagen, vilket inte �r fallet i Sverige idag.

F�r att den efterstr�vade harmoniseringen ska uppn�s m�ste f�rslaget vara tillr�ckligt
konkret f�r att kunna likrikta den nationella r�tten. H�r har biblioteken en po�ng i sina
synpunkter p� att b�de upphovsm�nnens r�tt och undantagen fr�n denna m�ste vara
tvingande r�tt  eftersom harmonisering endast kan uppn�s om alla regler �r harmoni-
serade. I f�rslaget �r upphovsm�nnens r�ttigheter precist formulerade och tvingande
medan alla utom ett av undantagen och begr�nsningarna �r frivilliga att implementera.
D�rmed finns en uppenbar risk f�r att harmoniseringen p� undantagsomr�det inte
kommer att uppn�s.

6.2 Fr�n os�kerhet till klarhet?

Av resonemanget i kapitel 3 framg�r att det idag finns en os�kerhet om hur upphovs-
r�tten och de r�ttsprinciper som denna innefattar ska appliceras p� de nya medierna.
Vad beror d� denna os�kerhet p�?

Upphovsr�tten �r konstruerad p� ett s�dant s�tt att den ska kunna till�mpas p� nya
medier och verksformer utan st�rre genomgripande �ndringar. De medier som utveck-
lats ur den nya tekniken skiljer sig dock p� s� pass m�nga punkter fr�n de traditionella
medierna att det har uppst�tt en os�kerhet om hur upphovsr�tten ska till�mpas p� dessa.
I denna studie har detta g�llt fr�mst:

•  Exemplarframst�llning
•  Offentligt framf�rande och visning
•  Spridningsr�tten

I processen att anv�nda ett digitalt verk skapas ett antal icke permanenta exemplar. En
av upphovsr�ttens principer �r att upphovsmannen har ensamr�tt till exemplar-
framst�llning. Os�kert �r dock om dessa exemplar faller in under denna ensamr�tt.
Framf�r allt d� dessa exemplar helt saknar ekonomisk betydelse f�r den som skapat
dem.

De nya medierna medf�r ocks� att framf�randen blir vanligare. En text som exponeras
p� en datorsk�rm �r ett framf�rande. Tidigare har de flesta framf�randena av en text
inneburit att n�gon l�st upp ett litter�rt verk. I fr�ga om bilder �r f�rmodligen inte
konsumtion av visningsr�tten m�jlig eftersom det inte �r sj�lva bilden som visas p�
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sk�rmen utan en tolkning av den kod, som bilden �versats till som visas. Sker sedan
exponeringen av ett verk p� en sk�rm som �r placerad i en offentlig milj� �r det ett
offentligt framf�rande eller offentlig visning, vilka b�da faller inom r�ttsinnehavarens
ensamr�tt om inte visningsr�tten �r konsumerad.

Vidare �r spridningsr�tten som s�dan mer sv�rhanterlig eftersom det h�r handlar om
spridning av icke fysiska exemplar.

Reglerna i befintlig lagstiftning kan tolkas s� att hanteringen av de nya medierna
omfattas, dock blir konsekvenserna s� pass annorlunda �n vid reglering av hantering av
de traditionella medierna att det kan bli rimligt att ifr�gas�tta om det �r rimligt att detta
g�rs. Det �r just dessa konsekvenser som g�r att biblioteken ifr�gas�tter utvecklingen.

Det som just beskrivits, det vill s�ga att klarg�ra r�ttsf�rh�llandet genom att tolka
utifr�n den befintliga upphovsr�tten och p� s� s�tt utarbeta praxis, �r en av tv� t�nkbara
v�gar f�r att uppn� klarhet. Den andra v�gen �r att konstruera en ny upphovsr�ttslig
lagstiftning med f�rarbeten och klara definitioner i lagtext utifr�n vilken tolkning kan
g�ras. Det f�rsta alternativet kr�ver en viss tid eftersom praxis utarbetas i domstolarna,
framf�r allt i de h�gre instanserna. Det andra alternativet, med ny lagstiftning, �r med
st�rsta sannolikhet inte aktuellt i Sverige innan direktivet om harmonisering �r f�rdigt
att implementera. Hur ska d� anv�ndare av upphovsr�ttsligt skyddade verk vara s�kra p�
att inte beg� upphovsr�ttsintr�ng?

F�r att vara p� den s�kra sidan kan man helgardera sig genom att sluta avtal och i detta
reglera f�rh�llandet mellan upphovsmannen och brukaren. Nu l�ses inte hela problemet
genom detta. S� l�nge det �r oklart vilka r�ttigheter och undantag som innefattas av
upphovsr�tten finns det risk f�r att avtal sluts �ven i fr�ga om anv�ndande som redan,
genom lag, �r till�tet och inte inneb�r intr�ng i upphovsr�tten. Vidare �r uppl�tandet av
upphovsr�tten till ett verk f�rknippat med en ers�ttning till upphovsmannen. I
avtalsprocessen kan allts� parterna komma �verens om att en ers�ttning ska utg� f�r
anv�ndande som faller under det fria nyttjandet och d�rf�r inte kr�ver varken tillst�nd
fr�n eller ers�ttning till upphovsmannen. Avtalsslutande i sig �r inte onormalt men om
det blir regel att sluta avtal om n�got som �r till�tet s�tts lagregleringen ur spel p�
bekostnad av r�tten till anv�ndandet av skyddade verk.

Nu kommer det nationella r�ttsl�get att p�verkas av de f�r�ndringar som den f�rv�ntade
implementeringen av direktivf�rslaget inneb�r. Direktivf�rslaget formulerar regler som
g�ller f�r de nya medierna och f�r spridning av icke fysiska exemplar. De definitioner
som g�rs i f�rslaget bygger p� de principer som redan idag finns i upphovsr�tten f�r de
traditionella medierna. Direktivet skriver i klartext ut vad som g�ller f�r de nya
medierna och undanr�jer p� s� s�tt de os�kerhetsmoment som kan finnas. I j�mf�relse
med WCT s� klarg�r direktivet i st�rre utstr�ckning dessa eftersom WCT �r mer
generellt h�llen och i flera fall endast h�nvisar till Bernkonventionens reglering av
upphovsr�tten. Direktivets ambition att klarg�ra har lyckats i den meningen att det tar
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upp alla de relevanta anv�ndningsomr�dena, men f�r svensk del uppst�r problem vid
tolkningen d� direktivet anv�nder sig av upphovsr�ttliga principer som ursprungligen
h�r hemma i andra medlemsl�nders r�ttssystem. F�r svensk och nordisk del uppst�r
ist�llet en os�kerhet om hur direktivet skall tolkas. Framf�r allt r�r detta begreppet
communication to the public vilket saknar direkt motsvarighet i svensk och nordisk r�tt.
Fullst�ndig klarhet kommer allts� inte att r�da f�rr�n bland annat detta begrepp givits en
svensk inneb�rd.

6.3 Konsekvenser f�r biblioteken

Bibliotekslagen s�tter upp ambitionsramarna f�r det svenska biblioteksv�sendet,
inklusive h�gskolebiblioteken.167 Den allm�nna utg�ngspunkten tas i 2¤ d�r man
markerar att bibliotekens uppgift �r:

Till fr�mjande av intresse f�r l�sning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt

kulturell verksamhet i �vrigt ska alla medborgare ha tillg�ng till ett folkbibliotek.

H�r speglas grundsynen som finns p� biblioteken fr�n politiskt h�ll. Vidare kommen-
teras s�rskilt den datorbaserade informationen i andra stycket i samma paragraf:

Folkbiblioteken skall verka f�r att datorbaserad information g�rs tillg�nglig f�r alla medborgare.

Bibliotekslagen �r konstruerad som en ramlag och ska till�mpas genom tolkning utifr�n
praxis, men med detta f�ljer att �sikterna om inneb�rden av lagen kan g� is�r. Trots
detta kan vi utg� fr�n att det finns ett allm�nt intresse av att h�lla motsvarande
serviceniv� p� biblioteken �ven efter inf�randet av direktivf�rslaget. I och med att
datorbaserad information s�rskilt tas upp i lagen b�r det �ven finnas ett generellt
intresse av att just de nya medierna ges plats p� biblioteken och till och med i viss
utstr�ckning prioriteras. Utg�ngspunkten f�r diskussionen om konsekvenserna blir
d�rf�r utifr�n dels en positiv inst�llning till de nya medierna och dels utifr�n en
ambition om en bibeh�llen serviceniv�. Den f�rsta fr�gest�llningen blir s�ledes om detta
�r m�jligt enligt direktivf�rslaget.

Allt tyder p� att s� inte �r fallet framf�r allt med tanke p� direktivets artikel 3 om r�tten
till �verf�ring till allm�nheten och artikel 5 avseende undantag och begr�nsningar. Det
finns dock, �ter igen, m�jlighet att tr�ffa avtal med upphovsmannen om annan
anv�ndning �n den som till�ts genom undantag och begr�nsningar i upphovsr�tten. En
trolig konsekvens blir d�rf�r att fler avtal kommer att slutas och att arbetet med dessa
kommer att �ka vid bland annat landets bibliotek.

Avtalsl�sningen kan te sig som en bra l�sning och upphovsm�nnens organisationer
f�respr�kar denna. Som det ovan har diskuterats �r dock inte detta, ur bibliotekens
                                                  
167 Bibliotekslagen (1996:1596).



58

synvinkel, ett helt oproblematiskt f�rfarande. Man anser att det inte �r upphovsm�nnen
som ska garantera den demokratiska r�tten och tillg�ngen till information utan att detta
ska garanteras via lag och genom det offentligas f�rsorg. Trots att det finns ideologiska
bet�nkligheter hos biblioteken mot detta f�rfarande kommer man f�rmodligen inte att
ha n�got val om m�let �r att uppr�tth�lla serviceniv�n.

Det �r en administrativ om�jlighet att sluta avtal med alla upphovsm�n och det �r d�rf�r
l�mpligt att avtal ist�llet sluts med upphovsm�nnens organisationer genom anv�ndandet
av avtalslicenser. Tillst�nden blir h�r generella och kr�ver inte tillst�nd f�r varje enskilt
nyttjande men nyttjandet sker p� i f�rv�g avtalade villkor. Man kan ocks� t�nka sig den
typen av l�sning d�r avtal sluts vid ink�pstillf�llet avseende nyttjandet av varje enskild
produkt.

De avtal som sluts i dag r�r framf�r allt media som k�ps in med redan f�rdiga avtal,
standardavtal, till exempel datorspel p� cd-rom f�r barn. D� st�r leverant�ren f�r det
redan f�rdiga avtalet och biblioteken har accepterat detta f�rfarande och avtalet som ett
faktum. Med en s�dan konstruktion f�rlorar biblioteken helt kontrollen �ver de avtal
som de sj�lva faktiskt ing�r genom f�rv�rvet. F�r enstaka medier kan detta vara
acceptabelt, men om f�rfarandet blir mer omfattande m�ste biblioteken sj�lva ha
kontrollen och m�jligheten att kunna st�lla krav. Att sluta avtal handlar om f�rhandling,
anbud och accept, eller med en vardagligare terminologi, att ge och att ta. K�paren har
m�jlighet att st�lla krav i denna f�rhandling. Framtiden �r knappast den att varje litet
bibliotek ska sk�ta sina egna ink�p och avtal. Ett ensamt bibliotek �r alldeles f�r svagt i
f�rh�llande till en medieproducent eller en organisation som representerar upphovs-
m�nnen. Biblioteken f�r styrka genom att sl� sig samman och f�rhandla tillsammans.
Det avtal som BIBSAM hj�lpt till att sluta med Elsevier f�r h�gskolebibliotekens
r�kning �r ett bra exempel p� att biblioteken tillsammans �r starkare konsumenter och
kommersiella partners.

F�retr�dare f�r biblioteken har sj�lva uttryckt oro f�r att de ska bli st�llda inf�r
standardavtal som satts upp av starka medieproducenter. �r motparten f�r stark kan
vederb�rande s�tta upp standardavtal som �r till nackdel f�r en svagare konsument.
Bland annat kan k�paren tvingas g� med p� att avs�ga sig r�ttigheter givna i lag varf�r
biblioteksorganisationerna vill ha inskrivet i direktivf�rslaget att undantagen och
begr�nsningarna �r indispositiva, det vill s�ga inte m�jliga att avtala bort.

Detta resonemang leder in p� fr�gan om vem som ska sluta avtalen. Biblioteken m�ste
komma fram till hur de vill sk�ta denna avtalshantering. Eventuellt g�r det att l�sa med
befintlig organisation d�r m�jligen l�nsbiblioteken och BIBSAM �r i den positionen att
de skulle klara uppgiften. �r s� inte fallet kan biblioteken st�llas inf�r en situation d� de
p� ett nytt s�tt m�ste organisera sig eller skapa en organisation som kan driva dessa
f�rhandlingar. En mer central organisation har f�rdelen att bli en konsument med stor
k�pkraft och d�rf�r vara i ett bra f�rhandlingsl�ge. Att ha en eller ett f�tal organisa-
tioner som f�rhandlar �r sj�lvklart ocks� mer effektivt �n att varje bibliotek ska sk�ta
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detta sj�lv. Nackdelen �r dock att en central organisation som representerar m�nga sm�
delar har sv�rt att se till varje dels enskilda behov. Tendensen kan d� bli en likriktning
hos biblioteken d�r liten h�nsyn tas till de behov som finns p� varje enskild ort. Det �r
realistiskt att tro att ett invandrart�t omr�de med m�nga etniska grupper har helt andra
behov �n en glest befolkad landsbygd med mer homogen befolkningsstruktur. Det
r�cker inte med att skapa en organisationsform som fyller bibliotekens behov. �ven en
ny typ av kompetens m�ste tillf�ras biblioteken som korresponderar till den organ-
isation man v�ljer.

Den slutliga fr�gan �r nu hur kostnadsbilden kommer att se ut. Kommer det att bli
dyrare f�r biblioteken att uppr�tth�lla samma serviceniv� som idag? I direktivf�rslaget
�r flera av undantagen och begr�nsningarna villkorade av att upphovsm�nnen erh�ller
sk�lig ers�ttning som kompensation f�r nyttjandet av deras verk. Detta inneb�r en direkt
kostnads�kning gentemot idag d� samma nyttjande kan g�ras kostnadsfritt. Vill man
sedan sluta avtal om ytterligare nyttjande av dessa verk, det vill s�ga inom de omr�den
d�r upphovsmannen har ensamr�tt, handlar det om att avtala om villkoren f�r detta.
Avtalsf�rfarandet inneb�r allts�, bland annat, att komma �verens om vilket pris
nyttjandet har. Dessutom kan det vara fler villkor kopplade till detta, till exempel
nyttjandets omfattningen. Ett konkret exempel �r: Hur m�nga kopior f�r g�ras. Vi kan
ocks� anta att det finns ett antal indirekta kostnader i samband med avtalshanteringen
och i ett omfattande avtalsarbete �r det en stor risk f�r att de administrativa kostnaderna
blir h�ga. Att bygga upp en passande organisation kr�ver resurser, s� som att rekrytera
kompetent personal eller att vidareutbilda redan befintlig personal. Sammantaget finns
det anledning att f�ruts�tta att den samlade kostnaden f�r biblioteken kommer att �ka
om samma serviceniv� ska bibeh�llas.

F�ruts�ttningarna f�r bibeh�llen serviceniv� �r allts� att det finns tillr�ckligt med
resurser. Saknas dessa resurser finns det tv� t�nkbara konsekvenser:

•  L�gre serviceniv�.
•  �verf�ra kostnaderna till n�gon annan.

Det f�rsta alternativet �r relativt sj�lvf�rklarande. Antingen minskar antalet medier eller
s� f�r dessa endast nyttjas p� ett begr�nsat s�tt. En annan l�sning �r att annan
verksamhet, kopplad till de traditionella medierna, f�r dras ned. En prioriteringssituation
har uppst�tt. Det andra alternativet d� kostnaderna �verf�rs p� n�gon annan inneb�r i
biblioteksfallet att det �r brukarna som direkt f�r betala f�r sitt nyttjande. D� det g�ller
kopiering av digitala medier, som visas p� datorsk�rm, till en papperskopia kan en
kostnad f�r papper accepteras och �r redan idag vanligt. Att beh�va betala f�r sj�lva
exemplarframst�llningen som utskriften inneb�r f�refaller mer fr�mmande.

Problematiken blir mer p�taglig d� det handlar om att betala f�r att �verhuvudtaget f�
tillg�ng till och kunna ta del av information. Denna situation har j�mf�rts med ett Las
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Vegas f�r information d�r man f�rst stoppar i sin peng och sedan drar i handtaget.168 En
mycket talande beskrivning. Om du m�ste betala innan du kan se p� den information du
efterfr�gar vet du inte om det �r den r�tta lika lite som du vet om spelmaskinen ska
stanna p� tre k�rsb�r. Man k�per helt enkelt grisen i s�cken.

Blir tillg�ngligg�randet kopplat till en kostnad som direkt tas ut av brukaren kan det
ifr�gas�ttas om detta �r i linje med att databaserad information g�rs tillg�nglig f�r alla
medborgare vilket bibliotekslagen uttryckligen markerar.

Vi kan allts� mot bakgrind av det r�dande r�ttsl�get och den internationella utveck-
lingen tydligt se att hanteringen av de nya medierna skapar nya problem f�r biblioteken.
Hanteringen av dessa medier kr�ver att arbetsorganisationen anpassas och att erforderlig
kompetens finns. Risken �r annars att serviceniv�n m�ste s�nkas och bibliotekslagens
intentioner inte kan uppfyllas.

                                                  
168 Liknelsen med Las Vegas kommer fr�n Ingmar Larsson i hans artikel ÓMedialandskapet och
bibliotekenÓ.
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7 Ordlista

avtalslicens Kollektivt avtal om visst nyttjande som sluts med
organisation som representerar upphovsm�nnen. Detta
avtal binder �ven upphovsm�n som inte representeras
av organisationen i fr�ga.

betaltj�nster De tj�nster som �r tillg�ngliga via n�tet men som
kr�ver att ers�ttning utg�r.

copyright Det anglosaxiska ordet f�r upphovsr�tt som i vissa
sammanhang har blivit ett l�neord i svenskan. I denna
uppsats anv�nds inte termen.

digitala medier Medier d�r lagringen av information sker digitalt,
det vill s�ga med ettor och nollor.

direktiv Den form av r�ttsakt inom EG som v�nder sig till
stater. Direktivet m�ste implementeras i, det vill s�ga
�verf�ras till, nationell lagstiftning till skillnad fr�n
f�rordningar som �r direkt till�mpliga i
medlemsstaterna.

ekonomisk r�tt Upphovsmannens r�tt till det ekonomiska v�rdet av
sitt verk exempelvis spridning och utgivning.

Europeiska gemenskapen Beteckning p� det samarbete inom den f�rsta pelaren
som r�r harmonisering av lagar och r�ttssystem inom
Europeiska unionen (EG).

Europeiska unionen Beteckningen p� hela det samarbete som sker inom
unionen.

exemplarframst�llning D� ett nytt exemplar av ett verk skapas genom att en
kopia f�sts p� en ny b�rare.

framf�rande D� ett verk, antingen direkt eller indirekt genom
exempelvis en inspelning exponeras. Det r�r sig allts�
om en viss typ av verk som framf�rs, till exempel
musikstycken eller en pj�s. I fr�ga om exponering via
en datorsk�rm �r exponeringen av en text ocks� ett
framf�rande.
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fria Internettj�nster Alla de webbsidor som �r tillg�ngliga p� n�tet utan
att ers�ttning kr�vs.

fria nyttjandet Intr�ng i upphovsr�tten som upphovsmannen m�ste
tolerera utan att han givit sitt samtycke till det.

gr�nbok Det f�rsta steget i arbetet f�r att vidta en �tg�rd p�
gemenskapsniv� och motsvarar i princip de svenska
utredningsbet�nkandena SOU och Ds. (den engelska
termen �r green paper)

ideell r�tt R�tten att anges som upphovsman till verket och
r�tten till respekt f�r verket.

implementera Att f�ra in ett direktiv i nationell lag genom att
anpassa den nationella lagen s� att den �verensst�mmer
med direktivet.

konsumtion D� viss ekonomisk r�tt till ett exemplar av ett verk
�verg�r fr�n upphovsmannen till den som exemplaret
�verl�tits till.

offentligg�ra D� upphovsmannen beslutar att g�ra verket k�nt och
tillg�ngligt f�r en vidare krets �n den n�rmaste privata
kretsen av familj och n�ra v�nner.

offentligt framf�rande D� visningen eller framf�randet sker p� en plats dit
eller visning allm�nheten har tilltr�de.

r�ttighetshavare Avser upphovsmannen eller den till vilken
upphovsr�tten har �verl�tits genom exempelvis k�p,
arv eller g�va. (i uppsatsen avser termen endast den
som upphovsr�tten �verl�tits till)

skyddstid Den tidsrymd under vilken verket har ett
upphovsr�ttsligt skydd.

spridning Samlingsbeteckning f�r alla de s�tt p� vilka ett verk
kan tillg�ngligg�ras f�r allm�nheten.

tv�ngslicens De fall upphovsmannen har en skyldighet att enligt
lag ge till�telse till eller tolerera intr�ng i upphovsr�tten
utan att tillst�nd beh�ver inh�mtas, men att det i b�da
dessa fallen ska utg� ers�ttning f�r nyttjandet.

upphovsman Den fysiska person som skapat ett verk.
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utgivning D� verket f�rs i handel eller p� n�got annat s�tt
sprids till allm�nheten.

utl�n Termen avser b�de heml�n och l�n p� plats i
biblioteket.

verk Den immateriella produkt som uppfyller kraven f�r
upphovsr�ttsligt skydd.

visning D� ett konstverk eller en bild av ett konstverk
exponeras direkt eller indirekt genom exempelvis en
bildsk�rm.
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Bilagor

Bilaga 1: Utdrag ur Lag (1960:729) om upphovsr�tt till litter�ra och
konstn�rliga verk

1 Kap. Upphovsr�ttens f�rem�l och inneh�ll

1 ¤ Den som har skapat ett litter�rt eller konstn�rligt verk har upphovsr�tt till verket oavsett om det �r
1. sk�nlitter�r eller beskrivande framst�llning i skrift eller tal,
2. datorprogram,
3. musikaliskt eller sceniskt verk,
4. filmverk,
5. fotografiskt verk eller n�got annat alster av bildkonst,
6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller
7. verk som har kommit till uttryck p� n�got annat s�tt.

Till litter�ra verk h�nf�rs kartor, samt �ven andra i teckning eller grafik eller i plastisk form utf�rda
verk av beskrivande art.

Vad som i denna lag s�gs om datorprogram skall i till�mpliga delar g�lla �ven f�rberedande
designmaterial f�r datorprogram.
Lag (1994:190).

2 ¤ Upphovsr�tt innefattar, med de inskr�nkningar som nedan stadgas, uteslutande r�tt att f�rfoga �ver
verket genom att framst�lla exemplar d�rav och genom att g�ra det tillg�ngligt f�r allm�nheten, i
ursprungligt eller �ndrat skick, i �vers�ttning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i
annan teknik.

S�som framst�llning av exemplar anses �ven att verket �verf�res p� anordning, genom vilken det
kan �tergivas.

Verket g�res tillg�ngligt f�r allm�nheten d� det framf�res offentligt, s� ock d� exemplar d�rav
utbjudes till f�rs�ljning, uthyrning eller utl�ning eller eljest sprides till allm�nheten eller visas offentligt.
Lika med offentligt framf�rande anses framf�rande som i f�rv�rvsverksamhet anordnas inf�r en st�rre
sluten krets.

3 ¤ D� exemplar av ett verk framst�lles eller verket g�res tillg�ngligt f�r allm�nheten, skall
upphovsmannen angivas i den omfattning och p� det s�tt god sed kr�ver.

Ett verk m� icke �ndras s�, att upphovsmannens litter�ra eller konstn�rliga anseende eller egenart
kr�nkes; ej heller m� verket g�ras tillg�ngligt f�r allm�nheten i s�dan form eller i s�dant sammanhang
som �r p� angivet s�tt kr�nkande f�r upphovsmannen.

Sin r�tt enligt denna paragraf kan upphovsmannen med bindande verkan eftergiva endast s�vitt
ang�r en till art och omfattning begr�nsad anv�ndning av verket.

4 ¤ Den som �versatt eller bearbetat ett verk eller �verf�rt det till annan litteratur- eller konstart har
upphovsr�tt till verket i denna gestalt, men han �ger icke f�rfoga d�r�ver i strid mot upphovsr�tten till
originalverket.

Har n�gon i fri anslutning till ett verk �stadkommit ett nytt och sj�lvst�ndigt verk, �r hans
upphovsr�tt ej beroende av r�tten till originalverket.

5 ¤ Den som genom att sammanst�lla verk eller delar av verk �stadkommit ett litter�rt eller konstn�rligt
samlingsverk har upphovsr�tt till detta, men hans r�tt inskr�nker icke r�tten till de s�rskilda verken.

6 ¤ Har ett verk tv� eller flera upphovsm�n, vilkas bidrag icke utg�ra sj�lvst�ndiga verk, tillkommer
upphovsr�tten dem gemensamt. De �ga dock var f�r sig beivra intr�ng i r�tten.
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7 ¤ S�som upphovsman anses, d�r ej annat visas, den vars namn eller ock allm�nt k�nda pseudonym
eller signatur p� sedvanligt s�tt uts�ttes p� exemplar av verket eller angives d� detta g�res tillg�ngligt f�r
allm�nheten.

�r ett verk utgivet utan att upphovsmannen �r angiven s�som i f�rsta stycket s�gs, �ger utgivaren,
om s�dan �r n�mnd, och eljest f�rl�ggaren f�retr�da upphovsmannen, till dess denne blivit angiven p� ny
upplaga eller genom anm�lan i justitiedepartementet.

8 ¤ Ett verk anses offentliggjort, d� det lovligen gjorts tillg�ngligt f�r allm�nheten.
Verket anses utgivet, d� exemplar d�rav med upphovsmannens samtycke f�rts i handeln eller eljest

blivit spridda till allm�nheten. Lag
(1973:363).

9 ¤ Upphovsr�tt g�ller inte till
1. f�rfattningar,
2. beslut av myndigheter,
3. yttranden av svenska myndigheter och
4. officiella �vers�ttningar av s�dant som avses i 1-3.

Upphovsr�tt g�ller dock till verk vilka ing�r i en handling som avses i f�rsta stycket och �r av
f�ljande slag:
1. kartor,
2. alster av bildkonst,
3. musikaliska verk eller
4. diktverk.

Upphovsr�tt g�ller �ven till ett verk som ing�r i en bilaga till ett beslut av en myndighet, om beslutet
avser r�tten att ta del av den allm�nna handling d�r verket ing�r. Lag (2000:92).

10 ¤ Upphovsr�tt till ett verk g�ller �ven om verket harregistrerats som m�nster.
Upphovsr�tt g�ller inte till kretsm�nster f�r halvledarprodukter. Om r�tten till s�dana kretsm�nster

finns s�rskilda best�mmelser. Lag (1994:190).

2 Kap. Inskr�nkningar i upphovsr�tten

Allm�nna best�mmelser om inskr�nkningar

11 ¤ Best�mmelserna i detta kapitel medf�r inga inskr�nkningar i upphovsmannens r�tt enligt 3 ¤ ut�ver
dem som f�ljer av 26 c ¤.

N�r ett verk �terges offentligt med st�d av detta kapitel skall k�llan anges i den omfattning och p�
det s�tt som god sed kr�ver samt f�r verket inte �ndras i st�rre utstr�ckning �n anv�ndningen kr�ver. Lag
(1993:1007).

Framst�llning av exemplar f�r enskilt bruk

12 ¤ Var och en f�r framst�lla enstaka exemplar av offentliggjorda verk f�r enskilt bruk. Exemplaren f�r
inte anv�ndas f�r andra �ndam�l.

F�rsta stycket ger inte r�tt att
1. uppf�ra byggnadsverk,
2. framst�lla exemplar av datorprogram, eller
3. framst�lla exemplar i digital form av sammanst�llningar i digital form.

F�rsta stycket ger inte heller r�tt att f�r eget bruk l�ta en utomst�ende
1. framst�lla exemplar av musikaliska verk eller filmverk,
2. framst�lla bruksf�rem�l eller skulpturer eller
3. genom konstn�rligt f�rfarande efterbilda andra konstverk. Lag (1997:790).

Framst�llning av exemplar inom undervisningsverksamhet

13 ¤ F�r undervisnings�ndam�l f�r exemplar av utgivna verk framst�llas genom reprografiskt f�rfarande
och upptagningar av verk som s�nds ut i ljudradio eller television g�ras, om avtalslicens g�ller enligt 26 i
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¤. Exemplaren och upptagningarna f�r anv�ndas endast i undervisningsverksamhet som omfattas av det
avtal som f�ruts�tts f�r uppkomsten av avtalslicensen.

F�rsta stycket g�ller inte om upphovsmannen hos n�gon av de avtalsslutande parterna har meddelat
f�rbud mot exemplarframst�llningen. Lag (1993:1007).

14 ¤ F�r undervisnings�ndam�l f�r l�rare och elever g�ra upptagningar av sina egna framf�randen av
verk. Upptagningarna f�r inte anv�ndas f�r andra �ndam�l. Lag (1993:1007).

Framst�llning av exemplar inom sjukhus m.m.

15 ¤ Sjukhus och inr�ttningar med s�rskild service eller v�rd f�r �ldre eller funktionshindrade f�r g�ra
upptagningar av ljudradio- och televisionsuts�ndningar. Upptagningarna f�r anv�ndas endast inom
institutionen och inom kort tid efter upptagningen. Lag (1993:1007).

Framst�llning av exemplar inom vissa arkiv och bibliotek

16 ¤ De arkiv och bibliotek som avses i tredje och fj�rde styckena har r�tt att framst�lla exemplar av verk,
dock inte datorprogram,
1. f�r bevarande-, kompletterings- eller forsknings�ndam�l,
2. f�r utl�mning till l�nes�kande av enskilda artiklar eller korta avsnitt eller av material som av
s�kerhetssk�l inte b�r utl�mnas i original eller
3. f�r anv�ndning i l�sapparater.

I de fall som avses i f�rsta stycket 2 och 3 f�r exemplar framst�llas endast genom reprografiskt
f�rfarande.

R�tt till exemplarframst�llning enligt denna paragraf har
1. de statliga och kommunala arkivmyndigheterna,
2. Arkivet f�r ljud och bild,
3. de vetenskapliga bibliotek och fackbibliotek som drivs av det allm�nna samt
4. folkbiblioteken.

Regeringen f�r i enskilda fall besluta att vissa andra arkiv och bibliotek �n de som anges i tredje
stycket skall ha r�tt till exemplarframst�llning enligt denna paragraf. Lag (1994:190).

17 ¤ Var och en f�r framst�lla exemplar i blindskrift av utgivna litter�ra och musikaliska verk.
De bibliotek och organisationer som regeringen beslutar i enskilda fall skall ha r�tt att genom

ljudupptagning med hj�lp av inl�sning eller �verf�ring fr�n en annan ljudupptagning framst�lla exemplar
av utgivna litter�ra verk f�r utl�ning till synskadade och andra funktionshindrade som inte kan ta del av
verken i skriftlig form. Exemplarframst�llningen f�r dock inte avse verk, av vilka ljudupptagning kommit
ut i handeln. Lag (1993:1007).

Framst�llning av samlingsverk f�r anv�ndning vid undervisning

18 ¤ Den som framst�ller ett samlingsverk, sammanst�llt ur verk fr�n ett st�rre antal upphovsm�n, f�r
anv�ndning vid undervisning, f�r �terge mindre delar av litter�ra och musikaliska verk och s�dana verk av
litet omf�ng, om det har g�tt fem �r efter det �r d� verken gavs ut. Konstverk f�r �terges i anslutning till
texten, om det har g�tt fem �r efter det �r d� verket offentliggjordes. Upphovsm�nnen har r�tt till
ers�ttning.

F�rsta stycket g�ller inte s�dana verk som har skapats f�r att
anv�ndas vid undervisning. Lag (1993:1007).

Spridning av exemplar

19 ¤ N�r ett exemplar av ett litter�rt eller musikaliskt verk eller ett konstverk med upphovsmannens
samtycke har �verl�tits, f�r exemplaret spridas vidare.

F�rsta stycket ger inte r�tt att tillhandah�lla allm�nheten
1. exemplar av verk, utom byggnader och brukskonst, genom uthyrning eller andra j�mf�rliga
r�ttshandlingar, eller
2. exemplar av datorprogram i maskinl�sbar form genom utl�ning. Lag (1997:790).
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Visning av exemplar

20 ¤ N�r ett verk har utgivits f�r de exemplar som omfattas av utgivningen visas offentligt. Motsvarande
g�ller n�r upphovsmannen har �verl�tit exemplar av ett konstverk.

F�rsta stycket ger inte r�tt att visa exemplar av konstverk genom film eller i television. Exemplar av
konstverk som avses i f�rsta stycket f�r dock �terges genom film eller i television, om �tergivningen �r av
mindre betydelse med h�nsyn till filmens eller televisionsprogrammets inneh�ll. Lag (1993:1007).

Offentliga framf�randen

21 ¤ Var och en f�r framf�ra utgivna verk offentligt
1. vid tillf�llen d�r framf�randet av s�dana verk inte �r det huvudsakliga, tilltr�det �r avgiftsfritt och
anordnandet sker utan f�rv�rvssyfte samt
2. vid undervisning eller gudstj�nst.

F�rsta stycket g�ller inte sceniska verk och filmverk och ger inte r�tt att s�nda ut verk i ljudradio
eller television.

F�rsta stycket 2 ger inte r�tt att i f�rv�rvssyfte framf�ra sammanst�llningar vid undervisning. Lag
(1997:790).

Citat

22 ¤ Var och en f�r citera ur offentliggjorda verk i �verensst�mmelse med god sed och i den omfattning
som motiveras av �ndam�let. Lag (1993:1007).

�tergivning av konstverk och byggnader

23 ¤ Offentliggjorda konstverk f�r �terges
1. i en kritisk eller vetenskaplig framst�llning i anslutning till texten och
2. i en tidning eller tidskrift i samband med en redog�relse f�r en dagsh�ndelse, dock inte om verket har
skapats f�r att �terges i en s�dan publikation.

F�rsta stycket g�ller endast om �tergivningen sker i �verensst�mmelse med god sed och i den
omfattning som motiveras av �ndam�let. Lag (1993:1007).

24 ¤ Konstverk f�r avbildas
1. om de stadigvarande �r placerade p� eller vid allm�n plats utomhus eller
2. om de st�lls ut, �r till salu eller ing�r i en samling, men i dessa fall endast i meddelanden om
utst�llningen eller f�rs�ljningen och i kataloger.

Byggnader f�r fritt avbildas. Lag (1993:1007).

Information om dagsh�ndelser genom ljudradio och television
m.m.

25 ¤ Verk som syns eller h�rs under en dagsh�ndelse f�r �terges vid information om dagsh�ndelsen
genom ljudradio, television, direkt �verf�ring eller film. Verken f�r dock �terges endast i den omfattning
som motiveras av informationssyftet. Lag (1993:1007).

Offentliga debatter, allm�nna handlingar m.m.

26 ¤ Var och en f�r �terge vad som muntligen eller skriftligen anf�rs
1. inf�r myndigheter,
2. i statliga eller kommunala representationer,
3. vid offentliga debatter om allm�nna angel�genheter eller
4. vid offentliga utfr�gningar om s�dana angel�genheter.

F�rsta stycket 1 och 2 g�ller dock inte uppgifter f�r vilka sekretess g�ller enligt 8 kap. 27 ¤
sekretesslagen (1980:100).

Vid till�mpning av f�rsta stycket g�ller
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1. att skrifter vilka �beropas som bevis, utl�tanden och liknande f�r �terges endast i samband med en
redog�relse f�r det m�l eller �rende i vilket de f�rekommit och endast i den omfattning som motiveras av
�ndam�let med redog�relsen,
2. att en upphovsman har ensamr�tt att ge ut samlingar av sina anf�randen och
3. att det som anf�rs vid s�dana utfr�gningar som avses i f�rsta stycket 4 inte f�r �terges i ljudradio eller
television med st�d av den best�mmelsen. Lag (2000:92).

26 a ¤ Var och en f�r �terge verk, vilka ing�r i de handlingar som avses i 9 ¤ f�rsta stycket och �r av de
slag som anges i 9 ¤ andra stycket 2-4. Detta g�ller dock inte ett s�dant verk som avses i 9 ¤ tredje
stycket. Upphovsmannen har r�tt till ers�ttning, utom n�r �tergivningen sker i samband med
1. en myndighets verksamhet eller
2. en redog�relse f�r ett m�l eller �rende i vilket verket f�rekommit och verket �terges endast i den
omfattning som motiveras av �ndam�let med redog�relsen.

Var och en f�r �terge handlingar som �r uppr�ttade hos svenska myndigheter men inte �r s�dana som
avses i 9 ¤ f�rsta stycket.

Andra stycket g�ller inte betr�ffande
1. kartor,
2. tekniska f�rebilder,
3. datorprogram,
4. verk som skapats f�r undervisning,
5. verk som �r resultatet av vetenskaplig forskning,
6. alster av bildkonst,
7. musikaliska verk,
8. diktverk eller
9. verk av vilka exemplar genom en myndighets f�rsorg tillhandah�lls allm�nheten i samband med
aff�rsverksamhet. Lag (2000:92).

26 b ¤ Allm�nna handlingar skall oavsett upphovsr�tten tillhandah�llas enligt 2 kap.
tryckfrihetsf�rordningen.

Upphovsr�tten hindrar inte att ett verk anv�nds i r�ttsv�rdens eller den allm�nna s�kerhetens
intresse. Lag (1997:790).

�ndringar av byggnader och bruksf�rem�l

26 c ¤ �garen till en byggnad eller ett bruksf�rem�l f�r �ndra egendomen utan upphovsmannens
samtycke. Lag (1993:1007).

S�rskilda best�mmelser om ljudradio och television

26 d ¤ De radio- och televisionsf�retag som regeringen i enskilda fall beslutar f�r s�nda ut utgivna
litter�ra och musikaliska verk samt offentliggjorda konstverk, om avtalslicens g�ller enligt 26 i ¤.

F�rsta stycket g�ller inte sceniska verk och inte heller andra verk om upphovsmannen har f�rbjudit
f�retaget att s�nda ut verket eller det av andra sk�l finns s�rskild anledning att anta att han mots�tter sig
uts�ndningen. F�rsta stycket g�ller inte s�dan vidares�ndning som avses i 26 f ¤.

Vid uts�ndning �ver satellit g�ller avtalslicensen endast om s�ndarf�retaget samtidigt verkst�ller
uts�ndning genom en marks�ndare. Lag (1995:447).

26 e ¤ Ett radio- eller televisionsf�retag som har r�tt att s�nda ut ett verk f�r ta upp verket p� en anordning
genom vilken det kan �terges, om det g�rs
1. f�r anv�ndning vid egna uts�ndningar ett f�tal g�nger under begr�nsad tid,
2. f�r att s�kerst�lla bevisning om uts�ndningens inneh�ll eller
3. f�r att en statlig myndighet skall kunna ut�va tillsyn �ver uts�ndningsverksamheten.

Upptagningar som avses i f�rsta stycket 2 och 3 f�r anv�ndas endast f�r de �ndam�l som anges d�r.
Om s�dana upptagningar har dokumentariskt v�rde, f�r de dock bevaras i Arkivet f�r ljud och bild.

En statlig myndighet som har till uppgift att ut�va tillsyn �ver reklamen i ljudradio- och
televisionsuts�ndningar f�r �terge uts�ndningar i den omfattning som motiveras av �ndam�let med
tillsynen. Lag (1994:190).
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26 f ¤ Var och en har r�tt att till allm�nheten tr�dl�st eller genom kabel samtidigt och of�r�ndrat
�teruts�nda (vidares�nda) verk som ing�r i en tr�dl�s ljudradio- eller televisionsuts�ndning, om
avtalslicens g�ller enligt 26 i ¤.

F�rsta stycket g�ller inte verk till vilka r�ttigheterna till vidares�ndning innehas av det radio- eller
televisionsf�retag som s�nder ut den ursprungliga s�ndningen. Lag (1995:447).

S�rskilda best�mmelser om datorprogram m.m.

26 g ¤ Den som har f�rv�rvat r�tt att anv�nda ett datorprogram f�r framst�lla s�dana exemplar av
programmet och g�ra s�dana �ndringar i programmet som �r n�dv�ndiga f�r att han skall kunna anv�nda
programmet f�r dess avsedda �ndam�l. Detta g�ller �ven r�ttelse av fel.

Den som har r�tt att anv�nda ett datorprogram f�r framst�lla s�kerhetsexemplar av programmet, om
detta �r n�dv�ndigt f�r den avsedda anv�ndningen av programmet.

Exemplar som framst�lls med st�d av f�rsta eller andra stycket f�r inte utnyttjas f�r andra �ndam�l
och f�r inte heller anv�ndas n�r r�tten att utnyttja programmet har upph�rt.

Den som har r�tt att anv�nda ett datorprogram f�r iaktta, unders�ka eller prova programmets
funktion f�r att fastst�lla de id�er och principer som ligger bakom programmets olika detaljer. Detta
g�ller under f�ruts�ttning att det sker vid s�dan laddning, visning p� sk�rm, k�rning, �verf�ring eller
lagring av programmet som han har r�tt att utf�ra.

Den som har r�tt att anv�nda en sammanst�llning f�r f�rfoga �ver den p� det s�tt som �r n�dv�ndigt
f�r att han skall kunna anv�nda sammanst�llningen f�r dess avsedda �ndam�l.

Avtalsvillkor som inskr�nker anv�ndarens r�tt enligt andra, fj�rde eller femte stycket �r ogiltiga. Lag
(1997:790).

26 h ¤ �tergivning av ett datorprograms kod eller �vers�ttning av kodens form �r till�ten om �tg�rderna
kr�vs f�r att f� den information som �r n�dv�ndig f�r att uppn� samverkansf�rm�ga mellan programmet
och ett annat program. Detta g�ller dock endast under f�ruts�ttning att f�ljande villkor �r uppfyllda:
1. �tg�rderna utf�rs av en person som har r�tt att anv�nda programmet eller f�r hans r�kning av en person
som har f�tt r�tt att utf�ra �tg�rderna,
2. den information som �r n�dv�ndig f�r att uppn� samverkansf�rm�ga har inte tidigare varit l�tt �tkomlig
f�r de i 1 angivna personerna och
3. �tg�rderna �r begr�nsade till de delar av originalprogrammet som �r n�dv�ndiga f�r att uppn� den
avsedda samverkansf�rm�gan.

F�rsta stycket inneb�r inte att informationen f�r
1. anv�ndas f�r andra �ndam�l �n att uppn� den avsedda samverkansf�rm�gan,
2. �verl�mnas till andra personer, utom n�r detta �r n�dv�ndigt f�r att uppn� den avsedda
samverkansf�rm�gan,
3. anv�ndas f�r utveckling, tillverkning eller marknadsf�ring av ett datorprogram som i f�rh�llande till
det skyddade programmet har en v�sentligen likartad uttrycksform eller
4. anv�ndas f�r andra �tg�rder som utg�r intr�ng i upphovsr�tten.

Avtalsvillkor som inskr�nker anv�ndarens r�tt enligt denna paragraf �r ogiltiga. Lag (1993:1007).

Gemensamma best�mmelser om avtalslicenser

26 i ¤ En avtalslicens som avses i 13, 26 d och 26 f ¤¤ g�ller f�r verksutnyttjande p� visst s�tt, n�r ett
avtal har ing�tts om verksutnyttjande p� s�dant s�tt med en organisation som f�retr�der ett flertal svenska
upphovsm�n p� omr�det. Avtalslicensen ger anv�ndaren r�tt att utnyttja verk av det slag som avses med
avtalet trots att verkens upphovsm�n inte f�retr�ds av organisationen.

F�r att ett verk skall f� utnyttjas med st�d av 13 ¤ kr�vs att avtalet med organisationen har ing�tts av
n�gon som bedriver undervisningsverksamhet i organiserade former.

N�r ett verk utnyttjas med st�d av 26 d ¤ har upphovsmannen r�tt till ers�ttning.
N�r ett verk utnyttjas med st�d av 13 eller 26 f ¤ till�mpas f�ljande. De villkor i fr�ga om r�tten att

utnyttja verket som f�ljer av avtalet g�ller. Upphovsmannen skall i fr�ga om ers�ttning som l�mnas enligt
avtalet och f�rm�ner fr�n organisationen vilka v�sentligen bekostas genom ers�ttningen vara likst�lld
med de upphovsm�n som organisationen f�retr�der. Upphovsmannen har dock oavsett detta alltid r�tt till
ers�ttning som h�nf�r sig till utnyttjandet, om han beg�r det inom tre �r efter det �r d� verket utnyttjades.
Krav p� ers�ttning f�r riktas endast mot organisationen.
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Gentemot den som anv�nder ett verk med st�d av 26 f ¤ f�r krav p� ers�ttning g�ras g�llande endast
av de avtalsslutande organisationerna. Kraven skall framst�llas samtidigt. Lag (1993:1007).

/É/

3 Kap. Upphovsr�ttens �verg�ng

Allm�nna best�mmelser om �verl�telse

27 ¤ Upphovsr�tt m�, med den begr�nsning som f�ljer av vad i 3 ¤ s�gs, helt eller delvis �verl�tas.
�verl�telse av exemplar innefattar icke �verl�telse av upphovsr�tt. I fr�ga om best�lld portr�ttbild �ger
upphovsmannen dock icke ut�va sin r�tt utan tillst�nd av best�llaren eller, efter dennes d�d, av hans
efterlevande make och arvingar.

Betr�ffande �verl�telse av upphovsr�tt i vissa s�rskilda avseenden f�reskrivs i 30--40 ¤¤. Dessa
best�mmelser till�mpas dock endast i den m�n ej annat avtalats. Lag (1992:1687).

28 ¤ Om ej annat avtalats, �ger den till vilken upphovsr�tt �verl�tits icke �ndra verket samt ej heller
�verl�ta r�tten vidare. Ing�r r�tten i en r�relse, m� den �verl�tas i samband med �verl�telse av r�relsen
eller del d�rav; �verl�taren svarar dock alltj�mt f�r avtalets fullg�rande.

29 ¤ Om en upphovsman till en framst�llare av ljudupptagningar eller upptagningar av r�rliga bilder
�verl�ter sin r�tt att genom uthyrning av s�dana upptagningar g�ra ett verk tillg�ngligt f�r allm�nheten,
har upphovsmannen r�tt till sk�lig ers�ttning.

Avtalsvillkor som inskr�nker denna r�tt �r ogiltiga.
Lag (1997:309).

Avtal om offentligt framf�rande

30 ¤ �verl�tes r�tt att framf�ra ett verk offentligt, skall �verl�telsen g�lla f�r en tid av tre �r och icke
medf�ra ensamr�tt. Har l�ngre giltighetstid �n tre �r best�mts och �r ensamr�tt avtalad, m�
upphovsmannen likv�l sj�lv framf�ra verket eller �verl�ta r�tt d�rtill �t annan, s�framt r�tten under en tid
av tre �r ej tagits i bruk.

Vad i denna paragraf �r stadgat g�ller icke filmverk.

F�rlagsavtal

31 ¤ Genom f�rlagsavtal �verl�ter upphovsmannen till f�rl�ggare r�tt att genom tryck eller liknande
f�rfarande m�ngfaldiga och utgiva litter�rt eller konstn�rligt verk.

Manuskript eller annat exemplar av verket, efter vilket detta skall �tergivas, f�rblir i
upphovsmannens �go.

32 ¤ F�rl�ggaren har r�tt att utgiva en upplaga, vilken ej m� �verstiga av litter�rt verk 2 000, av
musikaliskt verk 1 000 och av konstverk 200 exemplar.

Med upplaga f�rst�s vad f�rl�ggaren p� en g�ng l�ter framst�lla.

33 ¤ F�rl�ggaren �r pliktig att utgiva verket inom sk�lig tid, p� sedvanligt s�tt s�rja f�r dess spridning
samt fullf�lja utgivningen i den omfattning som betingas av m�jligheterna till avs�ttning och �vriga
omst�ndigheter. F�rsummas det, �ger upphovsmannen h�va avtalet och d�rvid beh�lla uppburet honorar.
Har upphovsmannen lidit skada, som ej t�ckes d�rav, skall den ock ers�ttas.

34 ¤ Om verket icke �r utgivet inom tv� �r eller, s�vitt ang�r musikaliskt verk, inom fyra �r fr�n det
upphovsmannen avl�mnat fullst�ndigt manuskript eller annat exemplar som skall m�ngfaldigas, �ger
upphovsmannen, �nd� att f�rsummelse ej ligger f�rl�ggaren till last, h�va avtalet och d�rvid beh�lla
uppburet honorar. Samma lag vare, om verket �r utg�nget och f�rl�ggaren har r�tt att utgiva ny upplaga
men icke inom ett �r efter det upphovsmannen hos honom beg�rt s�dan utgivning utnyttjar sin r�tt.

35 ¤ F�rl�ggaren �r skyldig att tillst�lla upphovsmannen intyg fr�n tryckeriet eller den som eljest
m�ngfaldigar verket om antalet framst�llda exemplar.
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Har under r�kenskaps�r skett f�rs�ljning f�r vilken upphovsmannen har r�tt till honorar, skall
f�rl�ggaren inom nio m�nader efter �rets slut tillst�lla honom redovisning, angivande f�rs�ljningen under
�ret samt restupplagan vid �rsskiftet. �ven eljest �ger upphovsmannen efter redovisningsfristens utg�ng
p� beg�ran erh�lla uppgift om restupplagan vid �rsskiftet.

36 ¤ P�b�rjas framst�llning av ny upplaga senare �n ett �r efter det f�reg�ende upplaga utgavs, skall
upphovsmannen f�re framst�llningen erh�lla tillf�lle att g�ra s�dana �ndringar i verket, som kunna
vidtagas utan osk�lig kostnad och icke �ndra verkets karakt�r.

37 ¤ Upphovsmannen har icke r�tt att p� nytt utgiva verket i den form och p� det s�tt som avses i avtalet,
f�rr�n den eller de upplagor som f�rl�ggaren �ger utgiva blivit sluts�lda.

Litter�rt verk m� dock sedan femton �r f�rflutit efter det �r, d� utgivningen p�b�rjades, av
upphovsmannen intagas i upplaga av hans samlade eller valda arbeten.

38 ¤ Best�mmelserna om f�rlagsavtal �ga icke till�mpning p� bidrag till tidning eller tidskrift. F�r bidrag
till annat samlingsverk g�lla icke 33 och 34 ¤¤.

Avtal om filmning

39 ¤ �verl�telse av r�tt till inspelning av litter�rt eller konstn�rligt verk p� film omfattar r�tt att genom
filmen p� biograf, i television eller annorledes g�ra verket tillg�ngligt f�r allm�nheten samt att i filmen
�tergiva talade inslag i text eller �vers�tta dem till annat spr�k. Vad s�lunda stadgats g�ller icke
musikaliskt verk. Lag (1973:363).

40 ¤ �verl�tes r�tt att utnyttja ett litter�rt eller musikaliskt verk f�r film, som �r avsedd f�r offentlig
visning, �r f�rv�rvaren pliktig att inom sk�lig tid inspela filmverket och s�rja f�r att det g�res tillg�ngligt
f�r allm�nheten. F�rsummas det, �ger upphovsmannen h�va avtalet och d�rvid beh�lla uppburet honorar.
Har upphovsmannen lidit skada, som ej t�ckes d�rav, skall den ock ers�ttas.
 Om filmverket icke �r inspelat inom fem �r fr�n det upphovsmannen fullgjort vad p� honom
ankommer, �ger upphovsmannen, �nd� att f�rsummelse ej ligger f�rv�rvaren till last, h�va avtalet och
d�rvid beh�lla uppburet honorar.

Datorprogram skapade i anst�llningsf�rh�llanden

40 a ¤ Upphovsr�tten till ett datorprogram, som skapas av en arbetstagare som ett led i hans
arbetsuppgifter eller efter instruktioner av arbetsgivaren, �verg�r till arbetsgivaren, s�vida inte n�got
annat har avtalats. Lag (1992:1687).

Upphovsr�ttens �verg�ng vid upphovsmannens d�d, m.m.

41 ¤ Efter upphovsmannens d�d �r, utan hinder av 10 kap. 3 ¤ f�rsta stycket �ktenskapsbalken,
f�reskrifterna om bodelning, arv och testamente till�mpliga p� upphovsr�tten. Avtr�ds boet till
f�rvaltning av boutredningsman, f�r denne inte utan d�dsbodel�garnas samtycke utnyttja verket p� annat
s�tt �n som f�rut har skett.

Upphovsmannen �ger genom testamente, med bindande verkan �ven f�r efterlevande make och
br�starvingar, giva f�reskrifter om r�ttens ut�vande eller bemyndiga annan att meddela dylika
f�reskrifter. Lag (1987:800).

42 ¤ Upphovsr�tt m� ej tagas i m�t hos upphovsmannen sj�lv eller hos n�gon, till vilken r�tten �verg�tt p�
grund av bodelning, arv eller testamente. Samma lag vare betr�ffande manuskript, s� ock i fr�ga om
exemplar av s�dant konstverk som ej blivit utst�llt, utbjudet till salu eller eljest godk�nt f�r
offentligg�rande. Lag (1987:800).

4 Kap. Upphovsr�ttens giltighet

43 ¤ Upphovsr�tt till ett verk g�ller intill utg�ngen av sjuttionde �ret efter det �r d� upphovsmannen avled
eller, i fr�ga om verk som avses i 6 ¤, efter den sist avlidne upphovsmannens d�ds�r. Upphovsr�tt till ett
filmverk g�ller i st�llet intill utg�ngen av sjuttionde �ret efter d�ds�ret f�r den sist avlidne av
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huvudregiss�ren, manusf�rfattaren, dialogf�rfattaren och komposit�ren av musik som har skapats
speciellt f�r verket. Lag (1995:1273).

44 ¤ F�r verk som har offentliggjorts utan att upphovsmannen har blivit angiven med sitt namn eller med
sin allm�nt k�nda pseudonym eller signatur g�ller upphovsr�tten intill utg�ngen av sjuttionde �ret efter
det �r d� verket offentliggjordes. Om verket best�r av tv� eller flera delar, r�knas tiden f�r varje del f�r
sig.

Om upphovsmannen inom den tid som anges i f�rsta stycket avsl�jar sin identitet, g�ller
best�mmelserna i 43 ¤.

F�r verk som inte har offentliggjorts och vars upphovsman inte �r k�nd g�ller upphovsr�tten intill
utg�ngen av sjuttionde �ret efter det �r d� verket skapades.

44 a ¤ Om ett verk inte har getts ut inom den tid som avses i 43 eller 44 ¤, har den som d�refter f�r f�rsta
g�ngen ger ut eller offentligg�r verket s�dan r�tt till verket som svarar mot de ekonomiska r�ttigheter som
innefattas i upphovsr�tten. R�tten g�ller intill utg�ngen av tjugofemte �ret efter det �r d� verket gavs ut
eller offentliggjordes. Lag (1995:1273).

5 Kap. Vissa upphovsr�tten n�rst�ende r�ttigheter

Ut�vande konstn�rer

45 ¤ En ut�vande konstn�rs framf�rande av ett litter�rt eller konstn�rligt verk f�r inte utan hans samtycke
1. tas upp p� en grammofonskiva, en film eller en annan anordning, genom vilken det kan �terges, eller
2. s�ndas ut i ljudradio eller television eller genom direkt �verf�ring g�ras tillg�ngligt f�r allm�nheten.

Ett framf�rande som har tagits upp p� en anordning som avses i f�rsta stycket 1 f�r inte utan
konstn�rens samtycke f�ras �ver fr�n en s�dan anordning till en annan eller g�ras tillg�ngligt f�r
allm�nheten f�rr�n femtio �r har f�rflutit efter det �r d� framf�randet skedde eller, om upptagningen har
getts ut eller offentliggjorts inom femtio �r fr�n framf�randet, efter det �r d� upptagningen f�rst gavs ut
eller offentliggjordes.

Best�mmelserna i 3, 6-9, 11-13, 15, 16, 21, 22, 25-26 b, 26 e,26 f, 26 k, 27- 29, 39 ¤ f�rsta
meningen samt 41 och 42 ¤¤ skall till�mpas i fr�ga om framf�randen som avses i denna paragraf.

N�r ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med den ut�vande konstn�rens samtycke
har �verl�tits inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det f�r exemplaret spridas vidare.

Fj�rde stycket ger inte r�tt att tillhandah�lla allm�nheten
1. exemplar av en upptagning genom uthyrning eller andra j�mf�rliga r�ttshandlingar, eller
2. exemplar av en film eller annan anordning p� vilken r�rliga bilder tagits upp genom utl�ning.  Lag
(1998:1552).

Framst�llare av ljud- eller bildupptagningar

46 ¤ En grammofonskiva, en film eller en annan anordning p� vilken ljud eller r�rliga bilder har tagits
upp f�r inte utan framst�llarens samtycke efterg�ras eller g�ras tillg�nglig f�r allm�nheten f�rr�n femtio
�r har f�rflutit efter det �r d� upptagningen gjordes eller, om upptagningen har getts ut eller offentliggjorts
inom femtio �r fr�n upptagningen, efter det �r d� upptagningen f�rst gavs ut eller offentliggjordes. Som
efterg�rande anses �ven att upptagningen f�rs �ver fr�n en s�dan anordning till en annan.

Best�mmelserna i 6-9 ¤¤, 11 ¤ andra stycket, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 25-26 b, 26 e och 26 k ¤¤ skall
till�mpas i fr�ga om
upptagningar som avses i denna paragraf. Dessutom skall 26 f ¤ till�mpas i fr�ga om andra upptagningar
�n s�dana som avses i 47 ¤.

N�r ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med framst�llarens samtycke har �verl�tits
inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det f�r exemplaret spridas vidare.

Tredje stycket ger inte r�tt att tillhandah�lla allm�nheten
1. exemplar av en upptagning genom uthyrning eller andra j�mf�rliga r�ttshandlingar, eller
2. exemplar av en film eller annan anordning p� vilken r�rliga bilder tagits upp genom utl�ning. Lag
(1998:1552).

Anv�ndning av ljudupptagningar f�r offentligt framf�rande
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47 ¤ Oavsett best�mmelserna i 45 ¤ andra stycket och 46 ¤ f�rsta stycket f�r ljudupptagningar anv�ndas
vid en ljudradio- eller televisionsuts�ndning eller vid ett annat offentligt framf�rande. N�r s� sker har
framst�llaren samt de ut�vande konstn�rer vars framf�rande finns p� upptagningen r�tt till ers�ttning. Om
tv� eller flera konstn�rer har samverkat vid framf�randet, kan den r�tt som tillkommer dem g�ras
g�llande endast av dem gemensamt. Mot den som har anv�nt anordningen skall konstn�rer och
framst�llare g�ra g�llande sina krav samtidigt.

Vad som s�gs i f�rsta stycket om ljudradio- och televisionsuts�ndning g�ller ocks� n�r en tr�dl�s
s�dan uts�ndning samtidigt och of�r�ndrat �teruts�nds (vidares�nds) till allm�nheten tr�dl�st eller genom
kabel. Gentemot den som vidares�nder f�r krav p� ers�ttning g�ras g�llande endast genom s�dana
organisationer som f�retr�der ett flertal svenska ut�vande konstn�rer eller framst�llare. Organisationerna
skall framst�lla kraven samtidigt med de krav som avses i 26 i ¤ femte stycket.

Best�mmelserna i 8 och 9 ¤¤, 11 ¤ andra stycket, 21, 22 och 25-26 a ¤¤ skall till�mpas i de fall som
avses i denna paragraf. Betr�ffande ut�vande konstn�rers r�tt skall ocks� 27, 28, 41 och 42 ¤¤ till�mpas.

Denna paragraf g�ller inte ljudfilm. Lag (1995:447).

Radio- och televisionsf�retag

48 ¤ En ljudradio- eller televisionsuts�ndning f�r inte utan radio- eller televisionsf�retagets samtycke
1. tas upp p� en anordning, genom vilken den kan �terges, eller
2. �teruts�ndas eller �terges f�r allm�nheten p� platser d�r allm�nheten har tilltr�de mot intr�desavgift.

En uts�ndning som har tagits upp p� en anordning som avses i f�rsta stycket 1 f�r inte utan radio-
eller televisionsf�retagets samtycke f�ras �ver fr�n en s�dan anordning till en annan f�rr�n femtio �r har
f�rflutit efter det �r d� uts�ndningen �gde rum. Anordningarna f�r inte heller utan f�retagets samtycke
spridas till allm�nheten f�rr�n samma tid har f�rflutit.

Best�mmelserna i 6--9 ¤¤, 11 ¤ andra stycket, 12, 15, 16, 21, 22, 25-26 b och 26 e ¤¤ skall till�mpas
i fr�ga om ljudradio- och televisionsuts�ndningar som avses i denna paragraf.

N�r ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med f�retagets samtycke har �verl�tits
inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det f�r exemplaret spridas vidare.

Om ett radio- eller televisionsf�retag har krav p� ers�ttning f�r en s�dan vidares�ndning som avses i
26 f ¤ och som har skett med f�retagets samtycke, skall f�retaget framst�lla sitt krav samtidigt med de
krav som avses i 26 i ¤ femte stycket. Lag (1995:447).

Framst�llare av kataloger m.m.

49 ¤ Den som har framst�llt en katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal
uppgifter har  sammanst�llts eller vilket �r resultatet av en v�sentlig investering har uteslutande r�tt att
framst�lla exemplar av arbetet och g�ra det tillg�ngligt f�r allm�nheten.

R�tten enligt f�rsta stycket g�ller till dess femton �r har f�rflutit efter det �r d� arbetet framst�lldes.
Om arbetet har gjorts tillg�ngligt f�r allm�nheten inom femton �r fr�n framst�llningen, g�ller dock r�tten
till dess femton �r har f�rflutit efter det �r d� arbetet f�rst gjordes tillg�ngligt f�r allm�nheten.

Best�mmelserna i 2 ¤ andra och tredje styckena, 6 - 9 ¤¤, 11 ¤ andra stycket, 12 ¤ f�rsta och andra
styckena, 13 - 22, 25, 26 - 26 b, 26 d - 26 f ¤¤, 26 g ¤ femte och sj�tte styckena samt 26 i ¤ skall till�mpas
p� arbeten som avses i denna paragraf. �r ett s�dant arbete eller en del av det f�rem�l f�r upphovsr�tt, f�r
denna r�tt ocks� g�ras g�llande.

Avtalsvillkor som utvidgar framst�llarens r�tt enligt f�rsta stycket till ett offentliggjort arbete �r
ogiltiga. Lag (1997:790).

Fotografer

49 a ¤ Den som har framst�llt en fotografisk bild har uteslutande r�tt att framst�lla exemplar av bilden
och g�ra den tillg�nglig f�r allm�nheten. R�tten g�ller oavsett om bilden anv�nds i ursprungligt eller
�ndrat skick och oavsett vilken teknik som utnyttjas.

Med fotografisk bild avses �ven en bild som har framst�llts genom ett f�rfarande som �r j�mf�rligt
med fotografi.

R�tten enligt f�rsta stycket g�ller till dess femtio �r har f�rflutit efter det �r d� bilden framst�lldes.
Best�mmelserna i 2 ¤ andra och tredje styckena, 3, 7-9 och 11 ¤¤, 12 ¤ f�rsta stycket, 13, 15, 16, 18-

-20 och 23 ¤¤, 24 ¤ f�rsta stycket, 25-26 b, 26 d - 26 f, 26 i - 28, 31-38, 41, 42 och 50-52 ¤¤ skall
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till�mpas p� bilder som avses i denna paragraf. �r en s�dan bild f�rem�l f�r upphovsr�tt, f�r denna r�tt
ocks� g�ras g�llande. Lag (1995:447).

6 Kap. S�rskilda best�mmelser

50 ¤ Litter�rt eller konstn�rligt verk m� ej g�ras tillg�ngligt f�r allm�nheten under s�dan titel, pseudonym
eller signatur, att verket eller dess upphovsman l�tt kan f�rv�xlas med f�rut offentliggjort verk eller dess
upphovsman.

51 ¤ Om litter�rt eller konstn�rligt verk �tergives offentligt p� ett s�tt som kr�nker den andliga odlingens
intressen, �ger domstol p� talan av myndighet som regeringen best�mmer vid vite meddela f�rbud mot
�tergivandet. Vad nu �r sagt skall ej g�lla �tergivande som sker under upphovsmannens livstid. Lag
(1978:488).

52 ¤ I samband med utd�mande av vite �ger r�tten efter vad som finnes sk�ligt f�reskriva �tg�rder f�r att
f�rebygga missbruk av exemplar som avses med f�rbud enligt 51 ¤, s� ock av f�rem�l som kan anv�ndas
endast f�r framst�llning d�rav. S�dan f�reskrift m� avse, att egendomen skall f�rst�ras eller p� visst s�tt
�ndras.

Vad i denna paragraf stadgas g�ller ej mot den som i god tro f�rv�rvat egendomen eller s�rskild r�tt
d�rtill.

Egendom som avses i f�rsta stycket m� i avbidan p� f�reskrift som d�r s�gs tagas i beslag; d�rvid
skall vad om beslag i brottm�l i allm�nhet �r stadgat �ga motsvarande till�mpning.

52 a ¤ Om n�gon vill f�reta en vidares�ndning genom kabel av verk som ing�r i en tr�dl�s ljudradio- eller
televisionsuts�ndning och beg�r men inte p� �nskade villkor f�r avtal om detta hos en organisation som
f�retr�der svenska r�ttighetshavare eller hos ett radio- eller televisionsf�retag som verkst�ller
uts�ndningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, har han p� beg�ran r�tt till f�rhandling
med organisationen respektive f�retaget.

En f�rhandlingsskyldig part skall sj�lv eller genom ombud inst�lla sig vid f�rhandlingssammantr�de
och, om det beh�vs, l�gga fram ett motiverat f�rslag till l�sning av den fr�ga som f�rhandlingen avser.
Parterna kan gemensamt v�lja en annan form f�r f�rhandling �n sammantr�de.

Den som bryter mot best�mmelsen i andra stycket skall ers�tta uppkommen skada. Vid bed�mande
av om och i vilken utstr�ckning skada har uppkommit f�r n�gon skall h�nsyn tas �ven till dennes intresse
av att best�mmelsen iakttas och till �vriga omst�ndigheter av annat �n rent ekonomisk betydelse. Lag
(1995:447).

/É/
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Preamble

The Contracting Parties,

Desiring to develop and maintain the protection of the rights of authors in their literary and
artistic works in a manner as effective and uniform as possible,

Recognizing the need to introduce new international rules and clarify the interpretation of certain existing
rules in order to provide adequate solutions to the questions raised by new economic, social, cultural and
technological developments,

Recognizing the profound impact of the development and convergence of information and
communication technologies on the creation and use of literary and artistic works,

Have agreed as follows:

Article 1
Relation to the Berne Convention

(1) This Treaty is a special agreement within the meaning of Article 20 of the Berne Convention for the
Protection of Literary and Artistic Works, as regards Contracting Parties that are countries of the Union
established by that Convention.

(2) Nothing in this Treaty shall derogate from existing obligations that Contracting Parties have to each
other under the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

(3) Hereinafter, "Berne Convention" shall refer to the Paris Act of July 24, 1971 of the Berne Convention
for the Protection of Literary and Artistic Works.

(4) Contracting Parties that are not countries of the Union established by the Berne Convention shall
comply with Articles 1 to 21 and the Appendix of the Berne Convention.

Article 2
Application of Articles 3 to 6 of the Berne Convention

Contracting Parties shall apply the provisions of Articles 3 to 6 of the Berne Convention in respect of the
protection provided for in this Treaty.

Article 3
Notion and Place of Publication

(1) When literary or artistic works are made available to the public by wire or wireless means in such a
way that members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen by
them, so that copies of these works are available, Contracting Parties shall, under the conditions specified
in Article 3(3) of the Berne Convention, consider such works to be published works.

(2) When applying Article 5(4) of the Berne Convention, Contracting Parties shall consider works
referred to in paragraph (1) of the present Article to be published in the Contracting Party where the
necessary arrangements have been made for availability of these works to members of the public.



82

Article 4
Computer Programs

Computer programs are protected as literary works within the meaning of Article 2 of the Berne
Convention. Such protection applies to the expression of a computer program in any form.

Article 5
Collections of Data (Databases)

Collections of data or other material, in any form, which by reason of the selection or arrangement of
their contents constitute intellectual creations, are protected as such. This protection does not extend to
the data or the material itself and is without prejudice to any rights subsisting in the data or material
contained in the collection.

Article 6
Abolition of Certain Non-Voluntary Licenses

(1) Within three years of ratifying or acceding to this Treaty, Contracting Parties shall no longer provide
for non-voluntary licenses under Article 11bis(2) of the Berne Convention in respect of the broadcasting
of a work.

(2) Within three years of ratifying or acceding to this Treaty, Contracting Parties shall no longer apply the
provisions of Article 13 of the Berne Convention.

Article 7
Scope of the Right of Reproduction

(1) The exclusive right accorded to authors of literary and artistic works in Article 9(1) of the Berne
Convention of authorizing the reproduction of their works shall include direct and indirect reproduction
of their works, whether permanent or temporary, in any manner or form.

(2) Subject to the provisions of Article 9(2) of the Berne Convention, it shall be a matter for legislation in
Contracting Parties to limit the right of reproduction in cases where a temporary reproduction has the sole
purpose of making the work perceptible or where the reproduction is of a transient or incidental nature,
provided that such reproduction takes place in the course of use of the work that is authorized by the
author or permitted by law.

Article 8
Alternative A

Right of Distribution and Right of Importation

(1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing:
(i) the making available to the public of the original and copies of their works through sale or
other transfer of ownership;
(ii) the importation of the original and copies of their works, even following any sale or other
transfer of ownership of the original or copies by or pursuant to authorization.

(2) National legislation of a Contracting Party may provide that the right provided for in paragraph
(1)(i) does not apply to distribution of the original or any copy of any work that has been sold or the
ownership of which has been otherwise transferred in that Contracting Party's territory by or
pursuant to authorization.

(3) The right of importation in paragraph (1)(ii) does not apply where the importation is effected by
a person solely for his personal and non-commercial use as part of his personal luggage.
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Alternative B
Right of Distribution

(1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing the making
available to the public of the original and copies of their works through sale or other transfer of
ownership.

(2) A Contracting Party may provide that the right provided for in paragraph (1) does not apply to
distribution after the first sale or other transfer of ownership of the original or copies of works by or
pursuant to authorization.

Article 9
Right of Rental

(1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing the rental of the
original and copies of their works even after distribution of them by or pursuant to authorization by the
author.

(2) Except in the case of computer programs, collections of data or other material in machine-readable
form, and musical works embodied in phonograms, specific types of works may be excepted from the
provisions of paragraph (1) unless the rental of such works has led to widespread copying that materially
impairs the exclusive right of reproduction.

(3) Contracting Parties may provide in their national legislation that the provisions of paragraph (1) and
paragraph (2) do not apply in respect of architectural works or in respect of works of applied art.

Article 10
Right of Communication

Without prejudice to the rights provided for in Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i), 11ter(1)(ii), 14(1)(i) and
14bis(1) of the Berne Convention, authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of
authorizing any communication to the public of their works, including the making available to the public
of their works, by wire or wireless means, in such a way that members of the public may access these
works from a place and at a time individually chosen by them.

Article 11
Duration of the Protection of Photographic Works

In respect of photographic works, the Contracting Parties shall apply the provisions of Articles 7(1), 7(3),
7(5), 7(6), 7(7) and 7(8) of the Berne Convention and shall not apply the provisions of Article 7(4).

Article 12
Limitations and Exceptions

(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for limitations of or exceptions to the
rights granted to authors of literary and artistic works under this Treaty only in certain special cases that
do not conflict with the normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate
interests of the author.

(2) Contracting Parties shall, when applying the Berne Convention, confine any limitations of or
exceptions to rights provided for therein to certain special cases which do not conflict with the normal
exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.

Article 13
Obligations concerning Technological Measures
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(1) Contracting Parties shall make unlawful the importation, manufacture or distribution of protection-
defeating devices, or the offer or performance of any service having the same effect, by any person
knowing or having reasonable grounds to know that the device or service will be used for, or in the course
of, the exercise of rights provided under this Treaty that is not authorized by the rightholder or the law.

(2) Contracting Parties shall provide for appropriate and effective remedies against the unlawful acts
referred to in paragraph (1).

(3) As used in this Article, "protection-defeating device" means any device, product or component
incorporated into a device or product, the primary purpose or primary effect of which is to circumvent
any process, treatment, mechanism or system that prevents or inhibits any of the acts covered by the
rights under this Treaty.

Article 14
Obligations concerning Rights Management Information

(1) Contracting Parties shall make it unlawful for any person knowingly to perform any of the following
acts:

(i) to remove or alter any electronic rights management information without authority;
(ii) to distribute, import for distribution or communicate to the public, without authority, copies of
works from which electronic rights management information has been removed or altered without
authority.

(2) As used in this Article, "rights management information" means information which identifies the
work, the author of the work, the owner of any right in the work, and any numbers or codes that represent
such information, when any of these items of information are attached to a copy of a work or appear in
connection with the communication of a work to the public.

Article 15
Application in Time

Contracting Parties shall apply the provisions of Article 18 of the Berne Convention to all protection
provided for in this Treaty.

Article 16
Special Provisions on Enforcement of Rights

Alternative A (continues on page 65)
(1) Special provisions regarding the enforcement of rights are included in the Annex to the Treaty.

(2) The Annex forms an integral part of this Treaty.

Alternative B
Contracting Parties shall ensure that the enforcement procedures specified in Part III, Articles 41 to
61, of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in
Counterfeit Goods, Annex 1C, of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade
Organization, concluded on April 15, 1994 (the "TRIPS Agreement"), are available under their
national laws so as to permit effective action against any act of infringement of the rights provided
under this Treaty, including expeditious remedies to prevent infringements, and remedies that
constitute a deterrent to further infringements. To this end, Contracting Parties shall apply mutatis
mutandis the provisions of Articles 41 to 61 of the TRIPS Agreement.

/É/
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The Contracting Parties,
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Desiring to develop and maintain the protection of the rights of authors in their literary and artistic works
in a manner as effective and uniform as possible,

Recognizing the need to introduce new international rules and clarify the interpretation of certain existing
rules in order to provide adequate solutions to the questions raised by new economic, social, cultural and
technological developments,

Recognizing the profound impact of the development and convergence of information and communication
technologies on the creation and use of literary and artistic works,

Emphasizing the outstanding significance of copyright protection as an incentive for literary and artistic
creation,

Recognizing the need to maintain a balance between the rights of authors and the larger public interest,
particularly education, research and access to information, as reflected in the Berne Convention,

Have agreed as follows:

Article 1
Relation to the Berne Convention

(1) This Treaty is a special agreement within the meaning of Article 20 of the Berne
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, as regards Contracting Parties that are
countries of the Union established by that Convention.  This Treaty shall not have any connection with
treaties other than the Berne Convention, nor shall it prejudice any rights and obligations under any other
treaties.

(2) Nothing in this Treaty shall derogate from existing obligations that Contracting Parties
have to each other under the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

(3) Hereinafter, ÒBerne ConventionÓ shall refer to the Paris Act of July 24, 1971 of the Berne
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

(4) Contracting Parties shall comply with Articles 1 to 21 and the Appendix of the Berne
Convention.

Article 2
Scope of Copyright Protection

Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, methods of
operation or mathematical concepts as such.

Article 3
Application of Articles 2 to 6 of the Berne Convention

Contracting Parties shall apply mutatis mutandis the provisions of Articles 2 to 6 of the
Berne Convention in respect of the protection provided for in this Treaty.

Article 4
Computer Programs

Computer programs are protected as literary works within the meaning of Article 2 of the
Berne Convention.  Such protection applies to computer programs, whatever may be the mode or form of
their expression.
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Article 5
Compilations of Data (Databases)

Compilations of data or other material, in any form, which by reason of the selection or
arrangement of their contents constitute intellectual creations, are protected as such.  This protection does
not extend to the data or the material itself and is without prejudice to any copyright subsisting in the data
or material contained in the compilation.

Article 6
Right of Distribution

(1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing the
making available to the public of the original and copies of their works through sale or other transfer of
ownership.

(2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the
conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or
other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the authorization of the author.

Article 7
Right of Rental

(1) Authors of

  (i)  computer programs;

 (ii)  cinematographic works;  and

(iii)  works embodied in phonograms, as determined in the national law of Contracting
Parties,

shall enjoy the exclusive right of authorizing commercial rental to the public of the originals or copies of
their works.

(2) Paragraph (1) shall not apply

 (i)  in the case of computer programs, where the program itself is not the essential object
of the rental;  and

(ii)  in the case of cinematographic works, unless such commercial rental has led to
widespread copying of such works materially impairing the exclusive right of reproduction.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting Party that, on April
15,Ê1994, had and continues to have in force a system of equitable remuneration of authors for the rental
of copies of their works embodied in phonograms may maintain that system provided that the commercial
rental of works embodied in phonograms is not giving rise to the material impairment of the exclusive
right of reproduction of authors.

Article 8
Right of Communication to the Public

Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and (ii), 11ter(1)(ii),
14(1)(ii) and 14bis(1) of the Berne Convention, authors of literary and artistic works shall enjoy the
exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by wire or wireless means,
including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may
access these works from a place and at a time individually chosen by them.
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Article 9
Duration of the Protection of Photographic Works

In respect of photographic works, the Contracting Parties shall not apply the provisions of
Article 7(4) of the Berne Convention.

Article 10
Limitations and Exceptions

(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for limitations of or
exceptions to the rights granted to authors of literary and artistic works under this Treaty in certain special
cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the
legitimate interests of the author.

(2) Contracting Parties shall, when applying the Berne Convention, confine any limitations
of or exceptions to rights provided for therein to certain special cases that do not conflict with a normal
exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.

Article 11
Obligations concerning Technological Measures

Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies
against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with
the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of
their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.

Article 12
Obligations concerning Rights Management Information

(1) Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any
person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having
reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right
covered by this Treaty or the Berne Convention:

 (i)  to remove or alter any electronic rights management information without authority;

(ii)  to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without
authority, works or copies of works knowing that electronic rights management information has been
removed or altered without authority.

(2) As used in this Article, Òrights management informationÓ means information which
identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information about the
terms and conditions of use of the work, and any numbers or codes that represent such information, when
any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the
communication of a work to the public.

Article 13
Application in Time

Contracting Parties shall apply the provisions of Article 18 of the Berne Convention to all
protection provided for in this Treaty.

Article 14
Provisions on Enforcement of Rights



89

(1) Contracting Parties undertake to adopt, in accordance with their legal systems, the
measures necessary to ensure the application of this Treaty.

(2) Contracting Parties shall ensure that enforcement procedures are available under their law
so as to permit effective action against any act of infringement of rights covered by this Treaty, including
expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further
infringements.

Article 15
Assembly

(1) (a)  The Contracting Parties shall have an Assembly.

(b)  Each Contracting Party shall be represented by one delegate who may be assisted by
alternate delegates, advisors and experts.

(c)   The expenses of each delegation shall be borne by the Contracting Party that has
appointed the delegation.  The Assembly may ask the World Intellectual Property Organization
(hereinafter referred to as ÒWIPOÓ) to grant financial assistance to facilitate the participation of
delegations of Contracting Parties that are regarded as developing countries in conformity with the
established practice of the General Assembly of the United Nations or that are countries in transition to a
market economy.

(2) (a)  The Assembly shall deal with matters concerning the maintenance and development of this
Treaty and the application and operation of this Treaty.

(b)  The Assembly shall perform the function allocated to it under ArticleÊ17(2) in respect of
the admission of certain intergovernmental organizations to become party to this Treaty.

(c)  The Assembly shall decide the convocation of any diplomatic conference for the revision
of this Treaty and give the necessary instructions to the Director General of WIPO for the preparation of
such diplomatic conference.

(3) (a)  Each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own
name.

(b)  Any Contracting Party that is an intergovernmental organization may participate in the
vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its Member States
which are party to this Treaty.  No such intergovernmental organization shall participate in the vote if any
one of its Member States exercises its right to vote and viceÊversa.

(4) The Assembly shall meet in ordinary session once every two years upon convocation by the
Director General of WIPO.

(5) The Assembly shall establish its own rules of procedure, including the convocation of
extraordinary sessions, the requirements of a quorum and, subject to the provisions of this Treaty, the
required majority for various kinds of decisions.

Article 16
International Bureau

The International Bureau of WIPO shall perform the administrative tasks concerning the Treaty.

Article 17
Eligibility for Becoming Party to the Treaty

(1) Any Member State of WIPO may become party to this Treaty.
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(2) The Assembly may decide to admit any intergovernmental organization to become party
to this Treaty which declares that it is competent in respect of, and has its own legislation binding on all
its Member States on, matters covered by this Treaty and that it has been duly authorized, in accordance
with its internal procedures, to become party to this Treaty.

(3) The European Community, having made the declaration referred to in the preceding
paragraph in the Diplomatic Conference that has adopted this Treaty, may become party to this Treaty.

Article 18
Rights and Obligations under the Treaty

Subject to any specific provisions to the contrary in this Treaty, each Contracting Party
shall enjoy all of the rights and assume all of the obligations under this Treaty.

Article 19
Signature of the Treaty

This Treaty shall be open for signature until DecemberÊ31, 1997, by any Member State of
WIPO and by the European Community.

Article 20
Entry into Force of the Treaty

This Treaty shall enter into force three months after 30 instruments of ratification or
accession by States have been deposited with the Director General of WIPO.

Article 21
Effective Date of Becoming Party to the Treaty

This Treaty shall bind

(i) the 30 States referred to in Article 20, from the date on which this Treaty has entered into
force;

(ii) each other State from the expiration of three months from the date on which the State has
deposited its instrument with the Director General of WIPO;

(iii) the European Community, from the expiration of three months after the deposit of its
instrument of ratification or accession if such instrument has been deposited after the entry into force of
this Treaty according to Article 20, or, three months after the entry into force of this Treaty if such
instrument has been deposited before the entry into force of this Treaty;

(iv) any other intergovernmental organization that is admitted to become party to this Treaty,
from the expiration of three months after the deposit of its instrument of accession.

Article 22
No Reservations to the Treaty

No reservation to this Treaty shall be admitted.

Article 23
Denunciation of the Treaty
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This Treaty may be denounced by any Contracting Party by notification addressed to the
Director General of WIPO.  Any denunciation shall take effect one year from the date on which the
Director General of WIPO received the notification.

Article
Languages of the Treaty

(1) This Treaty is signed in a single original in English, Arabic, Chinese, French, Russian
and Spanish languages, the versions in all these languages being equally authentic.

 (2) An official text in any language other than those referred to in paragraphÊ(1) shall be
established by the Director General of WIPO on the request of an interested party, after consultation with
all the interested parties. For the purposes of this paragraph, Òinterested partyÓ means any Member State
of WIPO whose official language, or one of whose official languages, is involved and the European
Community, and any other intergovernmental organization that may become party to this Treaty, if one of
its official languages is involved.

Article 25
Depositary

The Director General of WIPO is the depositary of this Treaty.
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Bilaga 4: Agreed Statements Concerning the WIPO Copyright Treaty,
CRNR/DC/96.

WIPO
CRNR/DC/96
ORIGINAL: English
DATE: December 23, 1996

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
GENEVA

DIPLOMATIC CONFERENCE
ON

CERTAIN COPYRIGHT AND NEIGHBORING RIGHTS QUESTIONS
Geneva, December 2 to 20, 1996

AGREED STATEMENTS CONCERNING
THE WIPO COPYRIGHT TREATY

adopted by the Diplomatic Conference on December 20, 1996

Concerning Article 1(4)
The reproduction right, as set out in Article 9 of the Berne Convention, and the exceptions permitted

thereunder, fully apply in the digital environment, in particular to the use of works in digital form. It is
understood that the storage of a protected work in digital form in an electronic medium constitutes a

reproduction within the meaning of Article 9 of the Berne Convention.

Concerning Article 3
It is understood that in applying Article 3 of this Treaty, the expression Òcountry of the UnionÓ in Articles
2 to 6 of the Berne Convention will be read as if it were a reference to a Contracting Party to this Treaty,

in the application of those Berne Articles in respect of protection provided for in this Treaty. It is also
understood that the expression Òcountry outside the UnionÓ in those Articles in the Berne Convention
will, in the same circumstances, be read as if it were a reference to a country that is not a Contracting

Party to this Treaty, and that Òthis ConventionÓ in Articles 2(8), 2bis(2), 3, 4 and 5 of the Berne
Convention will be read as if it were a reference to the Berne Convention and this Treaty. Finally, it is

understood that a reference in Articles 3 to 6 of the Berne Convention to a Ònational of one of the
countries of the UnionÓ will, when these Articles are applied to this Treaty, mean, in regard to an

intergovernmental organization that is a Contracting Party to this Treaty, a national of one of the countries
that is member of that organization.

Concerning Article 4
The scope of protection for computer programs under Article 4 of this Treaty, read with Article 2, is

consistent with Article 2 of the Berne Convention and on a par with the relevant provisions of the TRIPS
Agreement.

Concerning Article 5
The scope of protection for compilations of data (databases) under Article 5 of this Treaty, read with

Article 2, is consistent with Article 2 of the Berne Convention and on a par with the relevant provisions of
the TRIPS Agreement.

Concerning Articles 6 and 7
As used in these Articles, the expressions ÒcopiesÓ and Òoriginal and copies,Ó being subject to the right of
distribution and the right of rental under the said Articles, refer exclusively to fixed copies that can be put

into circulation as tangible objects.

Concerning Article 7
It is understood that the obligation under Article 7(1) does not require a Contracting Party to provide an
exclusive right of commercial rental to authors who, under that Contracting Party's law, are not granted
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rights in respect of phonograms. It is understood that this obligation is consistent with Article 14(4) of the
TRIPS Agreement.

Concerning Article 8
It is understood that the mere provision of physical facilities for enabling or making a communication

does not in itself amount to communication within the meaning of this Treaty or the Berne Convention. It
is further understood that nothing in Article 8 precludes a Contracting Party from applying Article

11bis(2).

Concerning Article 10
It is understood that the provisions of Article 10 permit Contracting Parties to carry forward and

appropriately extend into the digital environment limitations and exceptions in their national laws which
have been considered acceptable under the Berne Convention. Similarly, these provisions should be

understood to permit Contracting Parties to devise new exceptions and limitations that are appropriate in
the digital network environment.

It is also understood that Article 10(2) neither reduces nor extends the scope of applicability of the
limitations and exceptions permitted by the Berne Convention.

Concerning Article 12
It is understood that the reference to Òinfringement of any right covered by this Treaty or the Berne

ConventionÓ includes both exclusive rights and rights of remuneration.
It is further understood that Contracting Parties will not rely on this Article to devise or implement rights
management systems that would have the effect of imposing formalities which are not permitted under
the Berne Convention or this Treaty, prohibiting the free movement of goods or impeding the enjoyment
of rights under this Treaty.



94

Bilaga 5: Utdrag ur �ndrat f�rslag till Europaparlamentets och r�dets
direktiv om harmonisering av vissa aspekter av upphovsr�tte och
n�rst�ende r�ttigheter i informationssamh�llet (KOM(1999)250 slutlig)

/É/

KAPITEL I
Syfte och r�ckvidd

Artikel 1

R�ckvidd

1. Detta direktiv avser det r�ttsliga skyddet av upphovsr�tt och n�rst�ende r�ttigheter p� den inre
marknaden med s�rskild inriktning p� informationssamh�llet.

2. Med undantag av de fall som n�mns i artikel 10 skall till�mpningen av detta direktiv inte p�verka
befintliga gemenskapsbest�mmelser om

a) r�ttsligt skydd f�r datorprogram,
b) uthyrnings- och utl�ningsr�ttigheter avseende upphovsr�ttsligt skyddade verk och om

upphovsr�tten n�rst�ende r�ttigheter,
c) upphovsr�tt och n�rst�ende r�ttigheter som �r till�mpliga p� satellits�ndningar av program

och vidares�ndningar via kabel,
d) skyddstid f�r upphovsr�tt och vissa n�rst�ende r�ttigheter, och
e) r�ttsligt skydd av databaser.

KAPITEL II
R�ttigheter och undantag

Artikel 2

R�tten till m�ngfaldigande

Medlemsstaterna skall f�reskriva ensamr�tt att, direkt eller indirekt, godk�nna eller f�rbjuda tillf�lligt
eller permanent m�ngfaldigande, oavsett metod och form, helt eller delvis

a) f�r upphovsm�nnen: av deras verk,
b) f�r ut�vande konstn�rer: av upptagningar av deras framf�randen,
c) f�r fonogramproducenter: av deras fonogram,
d) f�r producenter av f�rstaupptagningar av filmer: av original och andra exemplar av deras

filmer och
e) f�r radio- och TV-f�retag: av upptagningar av deras uts�ndningar, tr�dbundet eller i etern,

�ven via kabel och satellit.

Artikel 3

R�tten till �verf�ring till allm�nheten,
inbegripet r�tten att tillhandah�lla verk och annat material

1. Medlemsstaterna skall ge upphovsm�nnen ensamr�tt att godk�nna och f�rbjuda varje �verf�ring
till allm�nheten av original och andra exemplar av deras verk, p� tr�dbunden eller tr�dl�s v�g,
inbegripet att deras verk g�rs tillg�ngliga f�r allm�nheten p� ett s�dant s�tt att medlemmar av
allm�nheten kan f� tillg�ng till dessa verk fr�n en plats och vid en tid som best�ms individuellt av
dem.
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2. Medlemsstaterna skall ge ensamr�tt att godk�nna och f�rbjuda tillhandah�llande f�r allm�nheten,
p� tr�dbunden eller tr�dl�s v�g, p� ett s�dant s�tt att medlemmar av allm�nheten kan f� tillg�ng
fr�n en plats och vid en tid som best�ms individuellt av dem,

a) f�r ut�vande konstn�rer: av upptagningar av deras framf�randen,
b) f�r fonogramproducenter: av deras fonogram,
c) f�r producenter av f�rsta upptagningar av filmer: av original och andra exemplar av deras

filmer, och
d) f�r radio- och TV-f�retag: av upptagningar av deras uts�ndningar, tr�dbundet eller i etern,

�ven via kabel och satellit.

3. De r�ttigheter som avses i punkterna 1 och 2 skall inte anses vara konsumerade genom n�gon form
av �verf�ring till allm�nheten av ett verk eller av annat material enligt punkt 2, inbegripet att
verket eller materialet g�rs tillg�ngligt f�r allm�nheten.

4. Enbart tillhandah�llandet av materiella hj�lpmedel f�r att m�jligg�ra eller g�ra en �verf�ring
inneb�r i sig inte en �verf�ring till allm�nheten enligt inneb�rden i denna artikel.

Artikel 4

Spridningsr�tt

1. Medlemsstaterna skall ge upphovsm�nnen ensamr�tt, i fr�ga om originalen till deras verk eller
andra exemplar av dessa, till varje form av spridning till allm�nheten, genom f�rs�ljning eller p�
annat s�tt.

2. Spridningsr�tten skall inte konsumeras inom gemenskapen f�r ett original eller annat exemplar av
ett verk, f�rutom i de fall d� den f�rsta f�rs�ljningen, eller n�gon annan form av �verf�ring av
�gander�tten, inom gemenskapen som g�ller detta f�rem�l g�rs av r�ttsinnehavaren eller med
dennes samtycke.

Artikel 5

Undantag fr�n de restriktioner som avses i artiklarna 2, 3 och 4

1. Tillf�lliga former av m�ngfaldigande enligt artikel 2, som t.ex. sker i �verg�ngs- eller
kompletteringssyfte, inklusive s�dana former av m�ngfaldigande som underl�ttar att
�verf�ringssystem fungerar effektivt, och ing�r som en integrerad och n�dv�ndig del i en teknisk
process och g�rs i uteslutande syfte att m�jligg�ra en anv�ndning av verk eller annat material samt
saknar frist�ende ekonomisk betydelse, skall undantas fr�n den r�ttighet som avses i artikel 2.

2. Medlemsstaterna f�r f�reskriva inskr�nkningar i ensamr�tten till m�ngfaldigande enligt artikel 2 i
f�ljande fall:

a) F�r m�ngfaldiganden p� papper eller liknande material, med undantag av musikverk, med
anv�ndning av n�gon form av fotografisk teknik eller genom n�gon annan process som ger
liknande effekt under f�ruts�ttning att r�ttsinnehavarna f�r en sk�lig ers�ttning.

b) F�r m�ngfaldiganden genom ljud-, bild- eller AV-inspelning med anv�ndning av analog
teknik som utf�rs av en fysisk person f�r rent privat bruk och i icke-kommersiellt syfte under
f�ruts�ttning att r�ttsinnehavarna f�r en sk�lig ers�ttning.

ba) F�r m�ngfaldiganden genom ljud-, bild- eller AV-inspelning med anv�ndning av digital
teknik som utf�rs av en fysisk person f�r rent privat bruk och i icke-kommersiellt syfte utan
att g�ra avkall p� driftf�rdiga, tillf�rlitliga och effektiva tekniska medel som skall skydda
r�ttsinnehavarens intressen. F�r varje privat kopia framst�lld med hj�lp av digital teknik b�r
dock r�ttsinnehavaren garanteras en sk�lig ers�ttning.

c) F�r s�rskilda fall av m�ngfaldigande, som utf�rs i arkiverings- eller bevarandesyfte av
inr�ttningar utan direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell nytta, t.ex. bibliotek, arkiv
och andra utbildnings- och kulturinstitutioner.

d) F�r kortvariga upptagningar som utf�rs av radiof�retag med hj�lp av egen utrustning och f�r
anv�ndning i de egna s�ndningarna.
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3. Medlemsstaterna f�r f�reskriva inskr�nkningar i de r�ttigheter som avses i artiklarna 2 och 3 i
f�ljande fall:

a) Anv�ndning i uteslutande illustrativt syfte inom utbildning och vetenskaplig forskning,
f�rutsatt att k�llan anges och i den utstr�ckning som �r motiverad med h�nsyn till det icke-
kommersiella syfte som skall uppn�s under f�ruts�ttning att r�ttsinnehavarna f�r en sk�lig
ers�ttning.

b) Vid anv�ndning f�r funktionshindrade, om anv�ndningen har direkt samband med
funktionshindret och �r av icke-kommersiell natur samt i den utstr�ckning som �r motiverad
med h�nsyn till funktionshindret i fr�ga.

c) Anv�ndning av utdrag i samband med nyhetsrapportering, f�rutsatt att k�llan och om m�jligt
namnet p� upphovsmannen anges och i den utstr�ckning som �r motiverad med h�nsyn till
det informationssyfte som skall uppn�s f�r att belysa h�ndelsen i fr�ga.

d) Citat f�r anv�ndning i t.ex. kritik och recensioner, f�rutsatt att de h�nsyftar p� ett verk eller
annat material, som redan lovligen har gjorts tillg�ngligt f�r allm�nheten, att k�llan och om
m�jligt f�rfattarens namn anges samt att deras utnyttjande st�r i �verensst�mmelse med god
sed och sker i den utstr�ckning som �r motiverad med h�nsyn till det s�rskilda �ndam�let.

e) Anv�ndning i den allm�nna s�kerhetens intresse eller f�r att garantera ett korrekt utf�rande
av ett administrativt, parlamentariskt eller r�ttsligt f�rfarande eller f�r att garantera
erforderlig information om detta f�rfarande.

3a. Medlemsstaterna f�r f�reskriva undantag till r�tten att m�ngfaldiga med st�d av punkterna 2 eller
3. De f�r ocks� f�reskriva undantag till distributionsr�tten i artikel 4, om undantaget motiveras av
m�let med det till�tna m�ngfaldigandet.

4. De undantag och inskr�nkningar som f�reskrivs i punkterna 1, 2, 3 och 3a skall endast till�mpas p�
vissa s�rskilda fall och skall inte tolkas p� ett s�dant s�tt att deras till�mpning osk�ligt inkr�ktar p�
r�ttsinnehavarnas legitima intressen eller g�r intr�ng i det normala utnyttjandet av deras verk eller
material.

KAPITEL III
Skydd av tekniska �tg�rder och information om f�rvaltning av r�ttigheter

Artikel 6

F�rpliktelser i fr�ga om tekniska skydds�tg�rder

1. Medlemsstaterna skall ge tillfredsst�llande r�ttsligt skydd mot olovligt kringg�ende av alla
effektiva tekniska �tg�rder som utformats f�r att skydda upphovsr�tt eller n�rst�ende r�ttigheter
enligt lag eller den r�tt av sitt eget slag som avses i kapitel III i Europaparlamentets och r�dets
direktiv 96/9/EG, f�rutsatt att den som kringg�r skyddet k�nner till eller borde k�nna till det.

2. Medlemsstaterna skall ge tillfredsst�llande r�ttsligt skydd mot all olovlig verksamhet, inbegripet
tillverkning och distribution av anordningar, produkter och komponenter och tillhandah�llande av
tj�nster som

a) �r f�rem�l f�r s�ljfr�mjande verksamhet eller marknadsf�rs i syfte att kringg� skydd
b) inte har annat kommersiellt syfte eller endast begr�nsad anv�ndning �n att kringg� skydd
c) huvudsakligen �r utformade, konstruerade, anpassade eller framtagna f�r att m�jligg�ra eller

underl�tta kringg�ende av skydd
n�rst�ende r�ttigheter enligt lag eller den r�tt av sitt eget slag som avses i kapitel III i
Europaparlamentets och r�dets direktiv 96/9/EG .

3. I denna artikel avses med teknisk �tg�rd varje anordning, produkt och komponent i en process,
anordning eller produkt, som utformats f�r att f�rebygga eller hindra intr�ng i n�gon upphovsr�tt
eller n�gra r�ttigheter som �r knutna till upphovsr�tt enligt lagstiftningen eller den "r�tt av sitt eget
slag", som f�reskrivs i kapitel III i direktiv 96/9/EG.

Tekniska �tg�rder skall anses vara effektiva endast om det verk eller det material de avser inte kan
g�ras tillg�ngligt f�r anv�ndaren utan anv�ndning av en �tkomstkod eller process, t.ex.
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dekryptering, dekodering eller annan f�r�ndring av verket eller materialet, som har bemyndigats
av r�ttsinnehavaren och som uppn�r skyddets m�l p� ett driftf�rdigt och tillf�rlitligt s�tt.

Artikel 7

F�rpliktelser i fr�ga om information om f�rvaltning av r�ttigheter

1. Medlemsstaterna skall ge tillfredsst�llande r�ttsligt skydd mot var och en som utan befogenhet

a) avl�gsnar eller �ndrar n�gon form av elektronisk information om f�rvaltning av r�ttigheter,
b) distribuerar, importerar i distributionssyfte, s�nder ut via etermedier, �verf�r till, eller g�r
tillg�ngliga f�r, allm�nheten exemplar av verk eller annat material, som skyddas enligt kapitel III i
direktiv 96/9/EG, fr�n vilka elektronisk information om f�rvaltning av r�ttigheter har avl�gsnats
eller �ndrats utan befogenhet,

i vetskap om, eller med sk�lig anledning att ha vetskap om, att denna handling m�jligg�r eller
underl�ttar intr�ng i n�gon upphovsr�tt eller n�gra r�ttigheter som �r knutna till upphovsr�tt enligt
lagstiftningen eller den "r�tt av sitt eget slag", som f�reskrivs i kapitel III i direktiv 96/9/EG.

2. I denna artikel avses med information om f�rvaltning av r�ttigheter varje information, l�mnad av
r�ttsinnehavare, i syfte att identifiera ett verk eller n�got annat material, som avses i detta direktiv
eller omfattas av den "r�tt av sitt eget slag" som f�reskrivs i kapitel III i direktiv 96/9/EG, dess
upphovsman och eventuella andra r�ttsinnehavare samt att ge information om villkoren f�r
utnyttjande av verket (eller annat material) och eventuella nummer eller koder som representerar
s�dan information.

Best�mmelserna i f�rsta stycket skall g�lla n�r n�gon av dessa uppgifter �r kopplad till ett
exemplar av, eller framtr�der i samband med �verf�ring till allm�nheten av, ett verk eller n�got
annat material som avses i detta direktiv eller omfattas av den "r�tt av sitt eget slag" som
f�reskrivs i kapitel III i direktiv 96/9/EG.

KAPITEL IV
Gemensamma best�mmelser

Artikel 8

Sanktioner och r�ttsmedel

1. Medlemsstaterna skall f�reskriva tillfredsst�llande sanktioner och r�ttsmedel i fr�ga om intr�ng i
de r�ttigheter och bristande uppfyllelse av de f�rpliktelser som fastst�lls i detta direktiv samt vidta
alla �tg�rder som kr�vs f�r att s�kerst�lla till�mpningen av dessa sanktioner och r�ttsmedel.
Sanktionerna skall vara effektiva och proportionerliga och avskr�cka fr�n intr�ng.

2. Varje medlemsstat skall vidta de �tg�rder som kr�vs f�r att s�kerst�lla att r�ttsinnehavare, vilkas
intressen p�verkas av n�gon verksamhet som inneb�r intr�ng och som utf�rs inom dess territorium,
kan f�ra talan om skadest�nd och i till�mpliga fall beg�ra beslag av det material som inneb�r
intr�ng.

Artikel 9

Till�mpning i tiden

1. Best�mmelserna i detta direktiv skall till�mpas p� alla verk och allt annat material som avses i
detta direktiv, som p� den dag som avses i artikel 11.1 skyddas genom medlemsstaternas
lagstiftning om upphovsr�tt och n�rst�ende r�ttigheter eller som uppfyller kriterierna f�r skydd
enligt best�mmelserna i detta direktiv eller i de best�mmelser som avses i artikel 1.2.

2. Till�mpningen av detta direktiv skall inte p�verka n�gra handlingar som inneb�r utnyttjande av en
immateriell r�ttighet och som avslutats f�re den dag som avses i artikel 11.1.

3. Till�mpningen av detta direktiv skall inte p�verka n�gra avtal som ing�tts eller r�ttigheter som
f�rv�rvats f�re den dag d� detta direktiv tr�der i kraft.
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4. Utan hinder av punkt 3 skall avtal om utnyttjande av verk och d�rmed sammanh�ngande material
som �r i kraft p� den dag som avses i artikel 11.1 omfattas av detta direktiv fem �r efter dess
ikrafttr�dande, om de inte har upph�rt att g�lla f�re den tidpunkten.

Artikel 10

Tekniska anpassningar

1. Direktiv 92/100/EEG �ndras p� f�ljande s�tt:

a) Artikel 7 skall utg�.
b) Artikel 10.3 skall ers�ttas med f�ljande:

"3. Dessa inskr�nkningar f�r endast till�mpas p� vissa s�rskilda fall och f�r inte tolkas p� ett
s�dant s�tt att deras till�mpning osk�ligt inkr�ktar p� r�ttsinnehavarnas legitima intressen
eller g�r intr�ng i det normala utnyttjandet av deras material."

2. Artikel 3.2 i direktiv 93/98/EEG skall ers�ttas med f�ljande:

"2. Fonogramproducenters r�ttigheter skall upph�ra 50 �r efter det att upptagningen gjordes. Om
fonogrammet publiceras lovligen under den tiden, skall dock r�ttigheterna upph�ra 50 �r fr�n
dagen f�r den f�rsta publiceringen av detta slag."

Artikel 11

Slutbest�mmelser

1. Medlemsstaterna skall s�tta i kraft de lagar och andra f�rfattningar som �r n�dv�ndiga f�r att f�lja
detta direktiv senast den 30 juni 2000. De skall genast underr�tta kommissionen om detta och �ven
till kommissionen �verl�mna texterna till de best�mmelser i nationell lagstiftning som de antar
inom det omr�de som omfattas av detta direktiv.

N�r en medlemsstat antar dessa best�mmelser skall de inneh�lla en h�nvisning till detta direktiv
eller �tf�ljas av en s�dan h�nvisning n�r de offentligg�rs. N�rmare f�reskrifter om hur
h�nvisningen skall g�ras skall varje medlemsstat sj�lv utf�rda.

2. Senast vid utg�ngen av det andra �ret efter den dag som avses i punkt 1 och d�refter vart tredje �r
skall kommissionen till Europaparlamentet, r�det och Ekonomiska och sociala kommitt�n
�verl�mna en rapport om till�mpningen av detta direktiv, i vilken kommissionen bl.a. med st�d av
s�rskild information som l�mnats av medlemsstaterna s�rskilt skall granska till�mpningen av
artiklarna 5, 6 och 8. N�r s� kr�vs f�r att s�kerst�lla en fungerande inre marknad enligt artikel 14 i
f�rdraget, skall kommissionen f�resl� �ndringar av detta direktiv.

3. Skyddet av n�rst�ende r�ttigheter i den bem�rkelse som avses i detta direktiv inverkar inte p�
skyddet av upphovsr�tt.

4a) En kontaktkommitt� skall inr�ttas under kommissionen. Den skall best� av f�retr�dare f�r de
beh�riga myndigheterna i medlemsstaterna. Den skall ha en f�retr�dare f�r kommissionen som
ordf�rande och sammantr�da antingen p� dennes initiativ eller p� beg�ran av en medlemsstats
delegation.

4b) Kommitt�n skall ha f�ljande uppgifter:

- Att underl�tta det faktiska genomf�randet av detta direktiv genom regelbundna samr�d om alla fr�gor
i samband med dess genomf�rande.

- Att underl�tta informationsutbytet mellan medlemsstaterna och kommissionen om situationen och
utvecklingen p� det upphovsr�ttsliga omr�det samt den relevanta utvecklingen p� det tekniska
omr�det.

- Att unders�ka all utveckling p� omr�det d�r en diskussion bed�ms vara av v�rde.
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Artikel 12

Ikrafttr�dande

Detta direktiv tr�der i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 13

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utf�rdat i Bryssel

P� Europaparlamentets v�gnar P� r�dets v�gnar
Ordf�rande Ordf�rande

/É/


