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 4. 

Sammanfattning 

IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive) infördes i svensk lag 

i februari 2009 och innebar ändringar i den immateriella regleringen. Artikel 8 i 

IPRED låg till grund för den svenska sk ipred-lagen där  bestämmelserna om 

informationsföreläggande införts i 53c-53g §§ i Upphovsrättslagen. Införandet av 

IPRED och den integritetsproblematik som därmed uppkommit har medfört en 

viss rättsosäkerhet rörande den nationella regleringen om 

informationsföreläggande. 

 

Uppsatsen behandlar frågan om balansen mellan upphovsrätt och integritet. 

Närmare bestämt huruvida den EU-rättsliga och den nationella regleringen 

rörande lagring och behandling av personuppgifter hindrar användning av de 

nationella bestämmelserna om informationsföreläggande i 53c-53g §§ URL. 

 

Undersökningen visar, med särskild vikt på Generaladvokat Niilo Jääskinen 

förslag till förhandsavgörande i ephone-målet, att den EU-rättsliga regleringen 

rörande lagring och behandling av personuppgifter inte verkar utgöra hinder för 

tillämpning av de nationella bestämmelserna om informationsföreläggande. 

Däremot kan den nationella regleringen, särskilt avsaknaden av detaljerad 

lagstiftning rörande begränsningar i rättigheterna och skyldigheterna vid lagring 

och behandling av personuppgifter, innebära att ipred-lagen görs tandlös. Då 

dessa frågor ännu inte avgjorts i EU-domstolen återstår det emellertid att se hur 

dessa tolkas. Förhoppningsvis kan förhandsavgörandet i ephone-målet ge en 

vägledning i denna högst aktuella fråga. 
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Summary in English 

The Intellectual Property Rights Enforcement Directive (IPRED) was applied into 

Swedish law in February 2009 and involved changes in the intellectual property 

regulation. Article 8 of the directive formed the basis of the Swedish so-called 

ipred-law in which the provision of the right to information given in 53c-53g §§ 

was regulated. The application of IPRED has led to some legal uncertainly in ratio 

to integrity regulations.  

 

The essay addresses the balance between copyright and privacy. Specifically, 

whether the EU legal and national regulations regarding retention and processing 

of personal data prevents the use of the national provisions on information orders 

in 53c-53g §§ URL.  

 

The analysis shows, with special emphasis on the Advocate General Niilo 

Jääskinen proposal for a preliminary ruling in the ephone case, that the EU legal 

regulation regarding retention and processing of personal data does not appear to 

preclude the application of national provisions on information orders. However, 

the national regulation, especially the lack of detailed legislation regarding 

restrictions in the rights and obligations in retaining and processing personal data, 

could act as such a barrier. Because these issues are still pending in court, it 

remains to be seen how they are interpreted. Hopefully the preliminary ruling in 

the ephone-case can lead to future guidance in this topical issue. 
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 

Upphovsrätt berör rättsreglerna om författares, konstnärers och andra 

upphovsmäns rätt till sina verk och skyddet mot att verken olovligt utnyttjas av 

andra.
1
 Upphovsrätten har historiskt sett handlat om skyddet för litterära och 

konstnärliga verk, vilket som princip fortfarande är centralt, men med den 

nuvarande utvecklingen i kommunikation och nöjesindustrin har upphovsrätten 

fått en ansenlig roll i samhällsekonomin och utgör en betydelsefull del av 

rättssystemet.
2
  

 

En avgörande faktor för den moderna upphovsrätten är tillkomsten av internet och 

den ökande digitaliseringen som möjliggör snabb lagring, överföring och 

manipulation av mycket stor mängd av ljud, text och bild.
3
 Då Internet i stor skala 

möjliggör olovligt utnyttjande av skyddade alster via fildelning, har stort fokus 

riktats på upphovsrätten.
4
 I ljuset av den tekniska utvecklingen har upphovsrätten 

således expanderat för att även täcka nya teknologiska fenomen.
5
  

 

IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive) infördes i svensk lag 

i februari 2009 och innebar ändringar i den immateriella regleringen. Denna 

implementering har främst kommit att uppmärksammas inom upphovsrätten 

genom den s.k. ipred-lagen. Lagen tillåter upphovsmannen eller 

rättighetsinnehavaren att begära informationsföreläggande från bla 

internetleverantörer, vilket innebär att en internetleverantör kan föreläggas att 

tillhandahålla information om intrång som begåtts med hjälp av internet.
6
 

 

                                                 
1
 Olsson,H, Copyright, s.19   

2
 Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, s. 64 

3
 Olsson,H, Copyright, s. 26  

4
 Kelleher,D &Murray,K,  IT Law in the European Union,  s. 40  

5
 Olsson,H, Copyright, s. 24-25  

6
 Prop. 2008/09:67 s. 262 
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Införandet av IPRED och den integritetsproblematik som därmed uppkommit har 

medfört intensiva debatter kring balansen mellan rättighetshavarens intressen och 

allmänna intressen såsom den personliga integriteten.
7
 Särskilt i hänseende till 

informationsförelägganden gentemot internetleverantörer som möjliggör 

utlämning av identitetsinformation bakom en IP adress.
8
   

 

Frågan om balansen mellan upphovsrätt och integritet har även medfört en viss 

rättsosäkerhet rörande den nationella regleringen om informationsföreläggande. 

Varvid Högsta domstolen i 2010 beslutade att inhämta förhandsavgörande från 

Europeiska unionens domstol i mål Ö 4817-09 mellan Bonnier Audio AB m.fl 

(Ljudboksförlagen) och Perfect Communication Sweden AB (ephone) gällande 

informationsföreläggande enligt 53c § URL.
9
 

 

Förhållandet mellan upphovsrätt och integritetsskydd är således ett högst aktuellt 

ämne varvid uppsatsen avser undersöka denna problematik närmare.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka bestämmelserna om 

informationsföreläggande enligt 53c-53g §§ URL i förhållande till den EU-

rättsliga samt nationella regleringen rörande lagring och behandling av 

personuppgifter.   

 

Den centrala frågeställningen som avses behandlas är följaktligen huruvida den 

EU-rättsliga och den nationella regleringen rörande lagring och behandling av 

personuppgifter hindrar en tillämpning av de nationella bestämmelserna om 

informationsföreläggande i 53c-53g§§ URL.  

 

                                                 
7
 Olsson,H, Copyright, s. 25  

8
 Datainspektionen,  Integritetsåret 2009, s. 16 

9
 Mål nr Ö 4817-09, föredragning i HD, 2010-08-25   
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1.3 Avgränsningar 

Eftersom en betydande del av uppsatsen avser att undersöka implementeringen av 

IPRED i upphovsrättslagen, redogörs det endast för detta direktiv inom 

upphovsrättsområdet. Vidare är uppsatsen även avgränsad till att inom 

upphovsrättsregleringen endast beröra rätten till information enligt artikel 8 

IPRED och 53c-53g§§ URL. Då uppsatsen inte syftar till att gå in i detalj i själva 

intrångsbedömningen följer det naturligt att ingående tekniska termer och 

förklaringar har utelämnats.  Det ligger inte heller inom ramen för uppsatsen att 

presentera lösningar på problemet med upphovsrätt och olovlig fildelning i 

relation till integritetsproblematiken.  

 

 

1.4 Metod och material 

I uppsatsen tillämpas en traditionell juridisk metod, vilket innebär att lagtext, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin som är relevant för området behandlas för att 

utreda rättsläget kring den aktuella frågeställningen.
10

 Undersökningen utgår ifrån 

ett EU-rättsligt perspektiv där även svensk implementering och reglering återges. 

Även internationella aspekter kommer att belysas då dessa har influerat den EU-

rättsliga och nationella regleringen inom upphovsrätt och Integritetsskydd. 

Således kommer grundläggande rättsprinciper, direktiv samt EU-domstolens 

praxis redogöras för. 

 

Då ämnet fortfarande berör relativt nya regleringar finns det en avsaknad av 

doktrin inom detta område. Detsamma gäller rättspraxis, som dock står för en 

avgörande del av utredningen. Vid utredning av rättsläget har således lagtext, 

förarbeten, och rättspraxis utgjort en väsentlig del av underlaget.  

 

 

                                                 
10

 Sandgren,C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 37-38 
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1.5 Disposition 

Kapitel två består av en redogörelse för den internationella, EU-rättsliga och 

svenska rätten rörande upphovsrätt i informationssamhället. Särskilt behandlas 

IPRED, dess innehåll, implementering i svensk rätt och dess förhållande till 

integritet. Genom att återge den internationella, EU-rättsliga och svenska 

regleringen kring integritetsskydd framställs förhållandet mellan rätten till 

information och integritetsskydd närmare i tredje kapitlet. I kapitel fyra återges 

den rättspraxis som är relevant inom detta område och i det femte kapitlet 

analyseras det teoretiskt framförda utifrån den centrala frågeställningen. Slutligen 

framförs det i kapitel 6 en avlutande sammanfattning och slutsats.  
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2. Upphovsrätten i 

informationssamhället 

2.1 Internationellt perspektiv 

Internet har revolutionerat spridningen av upphovsrättsligt skyddat material över 

nationella gränser. Utvecklingen av en internationalisering av utbudet av 

information har inneburit att de rättigheter en upphovsman har till sitt verk kan få 

betydelse långt utanför det egna landets gränser. Behovet av att säkerställa ett 

effektivt skydd i alla länder har sedan länge resulterat i rad olika internationella 

överenskommelser eller konventioner som syftar till att ge upphovsmän skydd 

oberoende av nationalitetsgränser.
11

  

 

2.1.1 Bernkonventionen 

Bernkonventionen administreras av FN:s fackorgan för immaterialrätt WIPO 

(World Intellectual Property Organization).
12

 Den grundläggande strukturen för 

det internationella upphovsrättsskyddet härrörs från Bernkonventionen.
13

 

Konventionen kom till i 1886 och bygger på tre grundläggande principer som 

huvudsakligen syftar till att varje konventionsland ska ge samma upphovsrättsliga 

skydd till upphovsmän från andra konventionsländer som landet ger sina egna 

upphovsmän, oberoende av formaliteter.
14

  

 

Bernkonventionen uppställer därtill förutsättningen om att skyddet för de 

utländska upphovsmännen inte får understiga de rättigheter som föreskrivs i 

                                                 
11

 Olsson,H, Copyright, s. 321  
12

Wagle & Odegaard,  Opphavsrett i en Digital Verden,  s. 53 
13

 Olsson,H, Copyright, s. 324 
14 WIPO, Summary of Berne Convention 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html
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konventionen, den s.k. principen om minimirättigheter.
15

 Miniminormerna för 

skydd avser verken, rättigheten till skydd och skyddets varaktighet.
16

  

 

2.1.2 TRIPS-avtalet 

I 1994 antogs det s.k. TRIPS-avtalet (Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights) inom Världshandelsorganisationen (WTO).
17

  

 

Artikel 41 i TRIPS anger att medlemsstaterna genom lagstiftning ska införa 

verksamma förfaranden mot intrång i immateriella rättigheter, vilka ska vara 

rättvisa och skäliga.
18

 Artikel 7 anger att skyddet för immateriella rättigheter och 

säkerställandet av skyddet bör bidra till att främja innovation och till överföring 

och spridning av teknik till ömsesidig fördel för användare av teknisk kunskap, 

och på ett sådant sätt som tar hänsyn till social och ekonomisk välfärd och sker i 

balans med rättigheter och skyldigheter. Häri återges således att säkerställandet av 

immateriella rättigheter ska ske i balans med samhällets intressen och lagar. 

 

 

2.1.3    WIPO-fördraget om upphovsrätt                                                     

I december 1996, efter en diplomatkonferens i Genève tillkom 
19

WIPO-fördraget 

om upphovsrätt och 
20

WIPO-fördraget om framföranden och fonogram.
21

 

Bakgrunden till fördragen var att man ville lösa de problem som tillämpningen av 

upphovsrättssystemet i den digitala miljön, och särskilt Internet medförde.
22

 Då ett 

stort upphovsrättsligt problem utgick från digital överföring över internet har 

artikel 8 i WCT utformats för att innefatta kommunikation via internet.
23

 Artikel 8 

stipulerar att upphovsmän till litterära och konstnärliga verk ska ha en uteslutande 

                                                 
15

 Olsson,H, Copyright, s. 327 
16

 WIPO, Summary of Berne Convention  

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html 
17

 Olsson,H, Copyright, s. 345-346 
18

 TRIPS Art. 41.1-2 
19

 WIPO Copyright Treaty (WCT) 
20

 WIPO Performance and Phonograms Treaty (WPPT)) 
21

 Goldstein,P, International Copyright, s. 32 
22

 Olsson,H, Copyright, s. 332 
23

 Stamatoudi, I & L.C. Torremans, P,  Copyright  in the New digital Environment, s. 14 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html
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rätt att tillåta överföring av deras verk till allmänheten, på trådbunden eller trådlös 

väg, inklusive tillgängliggörande av sina verk till allmänheten på ett sådant sätt att 

medlemmar av allmänheten kan ha tillgång till dessa verk från en plats och vid en 

tidpunkt som de själva valt.
24

  

 

2.1.4 ACTA-avtalet 

I november 2010 slutfördes förhandlingarna om det s.k. ACTA-avtalet (Anti- 

Counterfeiting Trade Agreement). ACTA är ett internationellt handelsavtal som 

syftar till att säkerställa att EU:s höga skyddsnivå för immateriella rättigheter kan 

verkställas globalt.
25

  

 

Artikel 27.1 ACTA anger att medlemsländerna i dess lagstiftning ska säkerställa 

skyddet för immateriella rättigheter så att verksamma förfaranden mot ett intrång 

som sker i den digitala miljön kan tas. Häri är skyndsamma åtgärder för att 

förhindra intrång och sanktionsmöjligheter för att avskräcka från ytterligare 

överträdelser inbegripna. Vidare anges att dessa förfaranden ska genomföras på 

ett sätt som undviker att skapa hinder för legitim verksamhet, överensstämmer 

med den avtalsslutande partens lag, och bevarar grundläggande principer såsom 

yttrandefrihet och personlig integritet.
26

 

 

2.2 EU-rätt och svensk implementering 

Det grundläggande skyddet för immateriella tillgångar återges i artikel 17 i 

Europeiska unionens stadga för grundläggande rättigheter.
27

 Inom Europeiska 

Unionen visades tidigt ett betydande intresse för frågan om upphovsrätt och 

kommunikation. I december 1990 presenterade EU-kommissionen en 

handlingsplan på upphovsrättens område; Green Paper on Copyright and the 

                                                 
24

 WIPO Copyright Treaty Art. 8 
25

 European Comission, Anti-Counterfeiting Trade Agreement http://ec.europa.eu/trade/creating-

opportunities/trade-topics/intellectual-property/anti-counterfeiting/ 
26

 Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) 3 December 2010 art 27.2 
27

 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna(2007/C 303/01) artikel 17.2 

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/anti-counterfeiting/
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/anti-counterfeiting/
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Challenge of Technology. Som en uppföljning av detta har ett antal direktiv 

antagits på upphovsrättsområdet, däribland IPRED.
 28

   

 

Syftet bakom IPRED var att uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för 

immateriella rättigheter och att utöka det skydd som ges av internationella 

konventioner, såsom Bernkonventionen, WCT och TRIPS.
29

 Detta grundar sig i 

att kommissionen efter utredning fann att det, trots TRIPS-avtalet, finns stora 

skillnader på hur medlemstaterna säkerställer skyddet för immaterielle rättigheter 

och att dessa skillnader skadar den inre marknaden och omöjliggör ett likvärdigt 

skydd inom hela gemenskapen.
30

  

 

2.2.1  Direktivets innehåll 

Direktivet 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter 

(IPRED) infördes 2004 och innehåller bestämmelser gällande upphovsrätten.  

Direktivet behandlar de åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga 

för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter.
31

  

 

Den allmänna skyldighet som direktivet förelägger är att medlemstaterna ska 

tillhandahålla åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att 

säkerställa skyddet för immateriella rättigheter. Dessa ska vara rättvisa, skäliga 

och inte onödigt komplicerade.
32

 Vidare ska även åtgärderna, förfarandena och 

sanktionerna vara effektiva, proportionella och avskräckande.
33

 

 

2.2.2  Informationsföreläggande 

Den mest relevanta och omdiskuterade regleringen i direktivet gällande 

upphovsrätten återfinns i artikel 8 i direktivet som behandlar rätt till information.
34

  

                                                 
28 Olsson,H, Copyright, s. 336  
29

 Direktiv 2004/48/EG, The Intellectual Property Rights Enforcement Directive (IPRED), ingress 

10, och 5-7 
30

 Direktiv 2004/48/EG, ingress 7-8 
31

 Direktiv 2004/48/EG, Art.1 
32

 Direktiv 2004/48/EG, Art. 3.1 
33

 Direktiv 2004/48/EG, Art. 3.2 
34

 Svensson,M & Larsson, S, Social norms and intellectual property, s. 18 
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Artikel 8.1 stipulerar att medlemstaterna ska säkerställa att myndigheterna i 

samband med en rättegång om immaterialrättsintrång vid en berättigad och 

proportionell begäran av kärande, får besluta att information om ursprung och 

distributionsnät för de intrångsgörande varorna eller tjänsterna ska lämnas av 

intrångsgöraren och/eller annan person. Vad som menas med annan person 

förtydligas i punkterna 8 a-d. Häribland innefattas de som har befunnits i 

kommersiell skala tillhandahålla tjänster som använts i intrångsgörande 

verksamhet.
35

 Detta är speciellt riktad till bl.a. internetleverantörer (Internet 

Service Provider, ISP) som tillhandahåller tillgången till internet.
36

  

 

Vidare i artikeln 8.2 förklaras vilken information som avses i 8.1.  Häri återges att 

informationen som avses i punkt 8.1 ska om lämpligt innefatta namn och adress 

på producenter, tillverkare, distributörer, leverantörer och andra som tidigare 

innehaft respektive använt varorna eller tjänsterna. Artikel 8.3 anger att artikel 8.1 

och 8.2 inte ska påverka tillämpning av andra lagbestämmelser som reglerar bl.a. 

behandling av personuppgifter.
37

 

 

Före IPRED fanns det i Sverige inga bestämmelser vilka gav innehavaren av 

immateriella rättigheter en rätt till information om intrångsgörande varors eller 

tjänsters ursprung och distributionsnät. Den information som en rättighetshavare 

kunde erhålla genom en intrångsundersökning var begränsad och var i princip 

bara åtkomliga om de hade betydelse i ett mål mot en redan identifierad 

intrångsgörare. Detta var särskilt påtagligt gällande intrång i den digitala miljön 

där internetleverantörernas tystnadsplikt hindrade frivillig utlämning av sådan 

information.
38

   

 

Artikel 8 i IPRED låg till grund för den svenska s.k. ipred-lagen där  

bestämmelserna om informationsföreläggande återges i 53c-53g §§ i URL.
39

 

Kravet på en berättigad begäran enligt artkel 8.1 i IPRED återfinns i 

                                                 
35

 Direktiv 2004/48/EG, Art. 8.1, 8.1 c 
36

 Svensson,M & Larsson, S, Social norms and intellectual property, s. 18., Tuula,M ,  IT- bolagen  

och de immateriella tillgångarna, s. 41 
37

 Direktiv 2004/48/EG, Art 8.3 e 

38
 Prop. 2008/09:67 sid 122  

39
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huvudbestämmelsen i 53c § URL. Häri anges att sökande (upphovsmannen, 

upphovsmannens rättsinnehavare eller den som på grund av upplåtelse har rätt att 

utnyttja verket) ska visa sannolika skäl för att någon har gjort ett intrång eller gjort 

sig skyldig till en överträdelse som avses i 53 § URL för att domstolen ska 

meddela ett informationsföreläggande. Vidare förutsätts även att informationen 

kan antas underlätta utredningen av ett intrång för att ett informationsföreläggande 

ska kunna meddelas.
40

  

 

I 53c § 2st URL anges detaljerade bestämmelser om vem som kan åläggas att 

lämna information.
41

 Fjärde punkten anger att ett informationsföreläggande kan 

riktas mot den som i kommersiell skala har tillhandahållit en elektronisk 

kommunikationstjänst eller annan tjänst som har använts vid intrånget eller 

överträdelsen.
42

 Uttrycket omfattar bl.a. som tidigare nämnts internetleverantörer 

vilket innebär att en internetleverantör kan föreläggas att tillhandahålla 

information om intrång som begåtts med hjälp av internet.
43

 I tredje stycket 

återges den information som föreläggandet särskilt avser enligt 8.2a i IPRED. 
44

 

Detta är endast en exemplifiering av sådan information och är alltså inte 

uttömmande.
45

 I punkt 1 anges att informationen ska avse namn på och adress till 

producenter, distributörer, leverantörer och andra som innehaft varorna eller 

tillhandahållit tjänsterna.
46

  

 

Detta innebär således att en internetleverantör vid en berättigad och proportionell 

begäran kan föreläggas att till en rättighetshavare lämna identitetsinformation 

bakom en IP-adress då den har använts för att kopiera eller tillgängliggöra 

upphovsrättsligt skyddat material via Internet i strid med upphovsrättslagen.
47

 En 

IP-adress är ett unikt nummer som kan användas för att identifiera en abonnent 

som är uppkopplad mot internet, eftersom varje anslutning till en dator på Internet 

                                                 
40

 53c§ 1st URL 
41

 Prop. 2008/09:67 s. 261  
42

 §53c 2st p4 URL 
43

 Prop. 2008/09:67 s. 262  
44

 §53c 3st URL 
45

 Prop. 2008/09:67 s. 263   
46

 §53c 3st p1URL 
47

 Prop. 2008/09:67 s. 263, Svensson,M & Larsson, S, Social norms and intellectual property,  
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har en viss IP-adress.
48

 En IP adress har ansetts vara en personuppgift då den kan 

kopplas till en fysisk person.
49

 

 

Artikel 8 i IPRED uttrycker således även ett rekvisit om en proportionell begäran 

för att informationsföreläggande ska kunna meddelas. Proportionalitetsprincipen 

återfinns i EU- fördraget om unionens funktionssätt där det framförs att unionens 

åtgärder till innehåll och form inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att nå 

målen i fördragen.
50

 Proportionalitetsprincipen som även uttrycks i TRIPS, ACTA 

och Europakonventionen återges till princip i 2 kap. 12 § RF och innebär bla att 

inskränkningar i integritetsskyddet får göras endast om det motstående intresset är 

så starkt och integritetsskyddsintresset så förhållandevis svagt att inskränkningen 

framstår som proportionerlig.
51

 I 53d 1st § URL återfinns detta rekvisit som anger 

att ett informationsföreläggande får meddelas endast om skälen för åtgärden 

uppväger den olägenhet eller annat men som åtgärden innebär för den som 

drabbas av den eller för något annat motstående intresse.  

 

I samband med den nya lagstiftningen infördes även en särskild bestämmelse i 

URL som vidgar möjligheten till behandling av persondata.
52

 I 53g § URL 

föreskrivs det att, trots förbudet för andra än myndigheter att behandla 

personuppgifter i 21 § Personuppgiftslag (1998:204, PUL), får personuppgifter 

vid lagöverträdelser som innefattar brott enligt 53 § behandlas, om det är 

nödvändigt för att ett rättsligt anspråk ska kunna fasställas, göras gällande eller 

försvaras.  

 

 

                                                 
48

 Tuula,M ,  IT- bolagen  och de immateriella tillgångarna, sid 41., Prop. 2008/09:67 s. 124 
49
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 Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska  

unionens funktionssätt 2010/C 83 artikel 5.4 
51

 SOU 2008:3 s. 190 
52
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2.2.3   Förhållandet till integritet 

Kommissionen framhävde, i en utvärdering av direktivets effekter, problematiken 

kring avvägningen mellan rätten till information och integritetslagstiftning.
53

 Häri 

återges att eftersom både integritet och skydd av immateriella rättigheter erkänns 

som grundläggande rättigheter i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, samt att EU:s rambestämmelser är neutrala på det 

sätt att det inte finns någon regel som innebär att äganderätten har företräde 

framför rätten till integritet eller vice versa, måste en rimlig avvägning mellan de 

olika rättigheterna betraktas vid införande av direktivet i nationell lagstiftning. 

Nationella lagar som genomför direktiven måste således vara utformade så att det 

görs en avvägning mellan dessa rättigheter i varje enskilt fall, för att garantera att 

bestämmelserna om rätten till information ger rättighetshavarna ett effektivt skydd 

utan att äventyra rättigheter som gäller skydd av personuppgifter. Rapporten 

framhäver att det kan krävas ytterligare utvärderingar av i vilken mån 

medlemstaternas lagar och deras tillämpning uppfyller dessa krav och om 

nödvändigt kan även metoder för att åtgärda situationen och nå en rimlig balans 

mellan rättigheterna behöva övervägas.
54

 

 

Införandet av ipred-lagen och den integritetsproblematik som därmed uppkommit 

har i Sverige medfört till intensiva debatter kring balansen mellan 

rättighetshavarens intressen och allmänna intressen såsom den personliga 

integriteten.
55

 Rätten att genom informationsföreläggande få ut personuppgifter 

bakom en IP adress har ansetts innebära en inskränkning i den personliga 

integriteten och debatterats kraftigt. Även lagens utformning och dess 

rättsosäkerhet har ifrågasatts, särskilt i relation till regleringen kring integritet men 

även problematiken kring att intrångsgörarens identitet inte kan fastställas enbart 

utifrån en IP-adress, då olika personer kan använda samma IP-adress, har 
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 KOM(2010) 779 slutlig 
54 KOM(2010) 779 slutlig s. 7-8 
55

 Olsson,H, Copyright, s. 25  
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betonats.
56

 Lagens effektivitet har också ifrågasatts i hänsyn till tekniska lösningar 

som erbjuds för att kringgå lagen och dölja sitt IP-nummer.
57

 

 

I Propositionen till lagstiftningen om ipred-lagen framgår det att formella 

invändningar till lagförslaget framförts.
58

  Datainspektionen, som är en statlig 

myndighet vars uppgift är att verka för att behandlingen av personuppgifter inte 

leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet, ifrågasatte 

om lagförslaget var förenligt med de EU-rättsliga reglerna om dataskydd och med 

den rätt till skydd för privatlivet som följer av artikel 8 i Europakonventionen.
59

  I 

Prop. 2008/09/67 framhölls emellertid att de EU-rättsliga reglerna till skydd för 

personuppgifter och integritet, avsedda att precisera Europakonventionens krav på 

skydd för privatlivet, inte hindrade att medlemstaterna inför en skyldighet för 

internetleverantörer att ge rättighetshavare uppgifter om vem som har en viss IP-

adress som använts vid intrång via Internet.
60

  

 

Frågan om balansen mellan upphovsrätt och integritet och regleringen kring 

informationsföreläggande har således medfört en viss rättsosäkerhet. Med detta i 

åtanke ska följande avsnitt närmare undersöka regleringen kring skydd för 

personuppgifter och förhållandet mellan rätten till information och 

integritetsskydd.  
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3. Integritetsskydd  

3.1 Internationellt perspektiv 

FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 betraktar 

principen om personlig integritet i hänsyn till information och kommunikation 

som en mänsklig rättighet.
61

 Artikel 12 återger att ingen får utsättas för 

godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, och 

att alla har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.
62

 

 

Regleringen av enskildas fri- och rättigheter bygger i Sverige delvis på ingångna 

internationella avtal.
63

 En internationell överenskommelse som Sverige har 

förbundit sig att respektera och som särskilt rör den personliga integriteten är 

Europakonventionen.
64

 Europakonventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna som beaktar FN:s allmänna 

deklaration om de mänskliga rättigheterna, berör främst skyddet för den 

personliga integriteten i artikel 8.
65

 Enligt denna artikel har var och en rätt till 

respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. En 

inskränkning i denna lag får enligt artikel 8.2 bara ske med stöd av lag och om det 

i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn bl.a. till statens säkerhet, 

landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott.
66

 

 

 

3.2  EU-rätt och svensk implementering 
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64

 SOU 2008:3 s.71 
65

 SOU 2008:3 s.72 
66

 European Convention on Human Rights, Council of Europe Treaty Series, No. 5 Art. 8.1-2 



 23. 

3.2.1  EU:s rättighetsstadga  

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna gjordes genom 

Lissabonfördraget 1 december 2009 juridiskt bindande.
67

 Häri tar Artikel 8 upp 

rätten till skydd av personuppgifter och anger att var och en har rätt till skydd av 

de personuppgifter som rör honom eller henne och att dessa uppgifter ska 

behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av berörda personens 

samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund.
68

 Skydd av 

personuppgifter är ett tvärjuridiskt ämne som ofta måste balanseras mot någon 

annan grundläggande rättighet som garanteras i unionens rättsordning, såsom i 

detta avseende skyddet för immateriell egendom enligt artikel 17 i stadgan.
69

 

 

3.2.2 Tillämpliga direktiv 

I sekundärrätten återfinns tre direktiv som kan anses relevanta för frågan om 

balansen mellan rätten till immateriella rättigheter och personlig integritet.  Dessa 

är Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda 

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 

av sådana uppgifter, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och 

integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation, samt direktiv 

2006/24/EG om lagring av uppgifter i samband med tillhandahållandet av allmänt 

tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och ändring av direktiv 

2002/58/EG.  

 

3.2.3 Dataskyddsdirektivet 

Den grundläggande tanken bakom direktiv 95/46/EG (Dataskyddsdirektivet) var 

att harmonisera medlemstaternas skyddsnivå för personers fri- och rättigheter 
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särskilt rätten till privatlivet, med avseende på behandling av personuppgifter.
70

 

Direktivets principer om skydd för enskilda personers fri och rättigheter, och 

särskilt rätten till privatliv, utgör en precisering och förstärkning av principerna i 

Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av 

personuppgifter.
71

 Direktivet ålägger medlemsstaterna en skyldighet att säkerställa 

enskilda personers grundläggande fri- och rättigheter med avseende på behandling 

av personuppgifter genom de ledande principerna i direktivet. 
72

  

 

Direktivet anger att medlemsstaterna ska föreskriva att personuppgifter ska 

behandlas på ett korrekt och lagligt vis.
73

 Artikel 6.1b anger att medlemstaterna 

ska föreskriva att personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna 

och berättigade ändamål och att senare behandling inte får ske på ett sätt som är 

oförenligt med dessa ändamål. Vidare anger artikel 6.1b att ändamål för 

historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål inte anses oförenliga med dessa 

ändamål, förutsatt att medlemstaterna beslutar om lämpliga skyddsåtgärder. 

Artikel 13.1 anger emellertid att medlemstaterna genom lagstiftning får vidta 

åtgärder för att begränsa omfattningen av de skyldigheter och rättigheter som 

anges i artikel 6.1 i de fall en sådan begränsning är nödvändig med hänsyn till 

bl.a. medborgarnas fri och rättigheter
74

 

 

Dataskyddsdirektivet införlivades i Personuppgiftslagen (PUL) 1998 och ersatte 

1973 års datalag. I 9 § PUL återges det grundläggande kravet på behandling av 

personuppgifter, i enlighet med artikel 6.1 i direktiv 95/46/EG, som föreskriver att 

personuppgifter endast får samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och 

berättigade ändamål och inte får behandlas för annat ändamål som är oförenligt 

med det för vilken uppgifterna samlades in.
 75

  Undantaget från 9 § PUL anges i 

8a§ PUL som anger att regeringen får meddela föreskrifter om undantag om det är 

nödvändigt med bl.a. hänsyn till skyddet av fri- och rättigheter, såsom angetts i 
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artikel 13.1 g i direktivet.
76

 10§ PUL återger att personuppgifter får behandlas 

bara om den registrerade har lämnat samtycke till behandlingen eller om 

behandlingen är nödvändig bl.a. för att den personuppgiftsansvarige ska kunna 

fullgöra en rättslig skyldighet
77

 Detta innebär enligt prop. 2008/09:67 att 

personuppgiftslagen inte hindrar att man lämnar ut personuppgifter när denna 

skyldighet följer av lag eller en domstol beslutat att så ska ske.
78

 Häri framhålls 

även att 10f § PUL anger att personuppgifter även får behandlas när det är 

nödvändigt för att ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den 

personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken 

personuppgifterna lämnas ut ska kunna tillgodoses, om detta intresse överväger 

den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga 

integriteten.
79

 I 21 § PUL återges den bestämmelse som förbjuder andra än 

myndigheter att behandla personuppgifter. Som tidigare nämnts utvidgades denna 

bestämmelse i samband med ipred-lagstiftningen genom 53g § URL. 
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 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002, Art. 3 
 
81

 Förslag till avgörande av generaladvokat Niilo Jäässkinen, föredraget den 17 november 

2011(1), Mål C-461/10, p 53 

  
 

3.2.4  Kommunikationsdataskyddsdirektivet 

Genom direktiv 2002/58/EG (kommunikationsdataskyddsdirektivet) omsätts det 

allmänna ramverket och dess principer i direktiv 95/46/EG till mer specifika 

bestämmelser. Direktiv 2002/58/EG tillämpas på behandling av personuppgifter i 

samband med att allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster 

tillhandahålls i allmänna kommunikationsnät.
80

 Det rör således de rättigheter och 

skyldigheter som leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster har.
81

  

 

Medlemstaterna förpliktigas enligt artikel 5.1 i direktiv 2002/58/EG att genom 

nationell lagstiftning säkerställa sekretess vid kommunikation och särskilt 
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82

 Prop. 2008/09:159, s. 8 
83

 Prop. 2008/09:159 

förbjuda att uppgifter bl.a. lagras av andra personer än användarna utan de berörda 

användarnas samtycke, utom när de har laglig rätt att göra detta enligt artikel 15.1 

och då teknisk lagring är nödvändig för överföring av kommunikation. Artikel 5.3 

i direktiv 2002/58/EG anger att medlemstaterna ska säkerställa att användningen 

av elektroniska kommunikationsnät för att lagra information är tillåten på villkor 

att abonnenten har tillgång till klar och fullständig information, bland annat om 

ändamålen med behandlingen, i enlighet med direktiv 95/46/EG. Vidare 

föreskrivs i artikel 6.1 att trafikuppgifter ska utplånas eller avidentifieras när de 

inte längre behövs för sitt syfte att överföra en kommunikation, utan att det 

påverkar tillämpningen av artikel 15.1.  

 

Artikel 15.1 i direktiv 2002/58/EG anger att medlemstaterna genom lagstiftning 

får vidta åtgärder för att begränsa omfattningen av de rättigheter och skyldigheter 

som anges i bl.a. artikel 5 och artikel 6 när en sådan begränsning i ett 

demokratiskt samhälle är nödvändig, lämplig och proportionell för att skydda 

nationell säkerhet, försvaret och allmän säkerhet samt för bla åtal för brott eller 

vid obehörig användning av ett elektroniskt kommunikationssystem enligt artikel 

13.1 i direktiv 95/46/EG. 

 

 

Direktiv 2002/58/EG införlivades med svensk rätt bland annat genom LEK. 6 kap. 

3 § LEK anger att den som tillhandahåller en elektronisk kommunikationsstjänst ska 

vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa skyddet av uppgifter. 6 kap. 5 § LEK anger 

vidare att trafikuppgifter ska utplånas eller avidentifieras när de inte längre behövs 

för att överföra ett elektroniskt meddelande.Viktigt att poängtera är att stor del av 

LEK byggde på införanden föranlett av tidigare EU-direktiv inom området för 

elektronisk kommunikation.
82

  De införanden som direktiv 2002/58/EG ledde till 

var inte relaterade till integritetsskyddet som återges i 6 kap. LEK.
83

   

 

6 kap 20 § LEK rör internetleverantörers tystnadsplikt. Det framförs häri att den 

som i samband med tillhandahållande av ett elektroniskt kommunikationsnät eller 
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 6 kap 20§ 1st  LEK 
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 Svensson,M & Larsson, S, Social norms and intellectual property, s. 19 
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 Direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006, Art 1.1 
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 Direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 Art 3.1, 5.2. iii, 6 
89

 Direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 Art 4 

en elektronisk kommunikationstjänst har fått del eller tillgång till uppgift av 

abonnemang eller annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande 

inte får obehörigen föra vidare eller utnyttja det han fått del av eller tillgång till.
84

 

 

I Prop. 2008/09/67 anges att den tystnadsplikt som även omfattar 

internetleverantörer endast innebär ett förbud mot att obehörigen föra vidare eller 

utnyttja viss information. Tystnadsplikten ansågs därmed underordnad andra 

bestämmelser som innebär att information ska lämnas ut, eftersom utlämnandet i 

sådana fall inte skulle anses obehöriga. Med denna bakgrund ansågs det inte 

krävas några särskilda lagändringar för att de nya bestämmelserna om 

informationsföreläggande skulle få företräde framför internetleverantörens 

tystnadsplikt.
85

 

 

3.2.5 Datalagringsdirektivet 

Direktiv 2006/24/EG (Datalagringsdirektivet) antogs i december 2005.
86

 

Direktivet syftar till att harmonisera medlemsstaternas reglerring rörande de 

skyldigheter som leverantörer av allmänna kommunikationsnät har att lagra vissa 

uppgifter som de genererat eller behandlat för att säkerställa att uppgifterna enligt 

artikel 1.1 är tillgängliga för utredning, avslöjande och åtal av grova brott såsom 

de definieras av varje medlemsstats nationella lagstiftning.
87

 

 

Direktivet ändrar Direktiv 2002/58/EG till att förelägga en skyldighet för bl.a. 

internetleverantörer att lagra uppgifter, såsom identiteten bakom en användares 

IP-adress, under en period om minst sex månader och högst två år.
88

 Artikel 4 

anger medlemstaterna ska anta åtgärder för att säkerställa att de lagrade 

uppgifterna endast görs tillgängliga för behöriga nationella myndigheter, i 

närmare angivna fall och i enlighet med nationell lagstiftning.
89

 Genom artikel 11 
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90

 KOM(2011) 225 slutlig s. 33, 4 
91

 Direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006, Art 1.1 
92

 KOM(2011) 225 slutlig, s.  6 
93

 KOM(2011) 225 slutlig, s. 32 
94

 KOM(2011) 225 slutlig, s. 31 

i direktiv 2006/24/EG har även punkt 1a införts i artikel 15.1 direktiv 2002/58/EG 

som anger att artikel 15.1  inte ska tillämpas på uppgifter som specifikt ska lagras 

enligt artikel 1.1 i direktiv 2006/24/EG.  

 

I kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG uppmärksammades 

det komplicerade rättsliga förhållandet mellan direktiv 2006/24/EG och 

2002/58/EG som tillsammans med avsaknaden av en definition av begreppet grovt 

brott föranlett till betydande skillnader mellan medlemstaternas införlivande av 

lagstiftningen på bl.a. områdena ändamålsbegränsning, tillgång till uppgifter och 

uppgiftsskydd.
90

 Direktivet anger att ”grova brott” kan definieras olika i 

medlemsländerna.
91

 En del medlemsstater har definierat allvarliga brott genom att 

hänvisa till ett minsta fängelsestraff, medans andra har satt gränsen vid alla 

straffbara gärningar.
92

 Europeiska datatillsynsmannen har framfört att direktivet 

misslyckats med att harmonisera nationell lagstiftning och att användningen av 

lagrade uppgifter inte är begränsad till att bekämpa grov brottslighet, varvid han 

uppmanat EU att anta omfattande lagstiftning som förutom att ålägga operatörerna 

att lagra uppgifter också reglerar hur medlemsstaterna ska använda uppgifterna i 

brottsbekämpningssyfte.
93

  

 

Kommissionen framhåller att rättspraxis i EU-domstol och Europeiska domstolen 

för de mänskliga rättigheterna har utvecklat villkor avseende de begränsningar 

som rätten till integritet måste uppfylla. Häri framhålls att eventuella 

begränsningar av rätten till integritet ska vara exakta och förutsägbara. I målet 

Österreichischer Rundfunk framhöll EU-domstolen att begränsningar i lag 

avseende rätten till integritet, för att uppfylla kraven på förutsägbarhet, ska 

formuleras med tillräcklig exakthet för att ge medborgaren möjlighet att anpassa 

sitt beteende i enlighet därmed. Eventuella begränsningar ska även vara 

nödvändiga och stå i proportion till allmänintresset.
94

  Kommissionen ansåg därav 



 29. 

                                                 
95

 KOM(2011) 225 slutlig, s. 35 
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 Svensson,M & Larsson, S, Social norms and intellectual property, s.  20-21 
98

 Mål nr Ö 4817-09, föredragning i HD,  2010-08-25   

att en översyn av nuvarande ramverk för lagring av personuppgifter var att 

föreslå.
95

  

 

Sverige har ännu inte implementerat datalagringsdirektivet, men i Proposition 

2010/11:46 återges förslagen om ändringar i LEK. Enligt propositionen ska 

uppgifter som lagrats endast lämnas ut enligt 22 § 1-3st eller enligt 27 kap. 19 § 

RB (1942:740) .
96

  22 § 1-3st LEK anger att uppgifter på begäran ska lämnas till 

myndigheter för delgivning, och vid misstanke om brott till åklagarmyndighet, 

polismyndighet eller annan myndighet, om fängelse är föreskrivet för brottet och 

brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Likaså avser 27 kap. 

19 § RB, gällande hemlig teleövervakning, brott för vilket det inte är föreskrivet 

lindrigare straff än fängelse i sex månader.  

 

En central fråga i relation till upphovsrätten är vilken effekt implementeringen av 

datalagringsdirektivet kommer ha på Ipred-lagen. Direktivet kan komma att gynna 

upphovsrättsorganisationer genom att internetleverantörers ansvar skiftar från att 

vara förbjudna att lagra personuppgifter i onödan till att vara tvungna att lagra 

uppgifterna en viss tid. 
97

 Dessutom har det uppkommit en rättsosäkerhet om 

direktivet hindrar en tillämpning av regeln i 53c § URL.
98

 Som anförts är 

relationen mellan direktiv 2006/24/EG och 2002/58/EG av komplicerad natur och 

direktiv 2006/24/EG brister i nuläget på detaljer om hur medlemsstaterna ska 

använda uppgifterna i brottsbekämpningssyfte vilket ger upphov till den rådande 

rättsosäkerheten inom detta område.  
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4. Rättspraxis 

4.1      Inledning 

I dagsläget har två mål rörande balansen mellan upphovsrätt och integritet, 

närmare bestämt utlämning av personuppgifter, avgjorts av EU-domstolen; 

Promusicae målet och LSG målet. I Sverige har Ipred-lagen medfört till att tre 

ärenden lämnats in till domstol.
99

 Det första Ipred-ärandet, det sk  e-phone målet, 

har kommit att bli särskilt uppmärksammat och är för tillfället vilandeförklarat i 

väntan på ett förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol.
100

  

 

 

4.2 Promusicae-målet  

Mål C-275/06 (Promusicae) rör begäran om förhandsavgörande från domstolen i 

Madrid gällande ett mål mellan den ideella föreningen Productores de Músia de 

España (Promusicae), som företräder sina medlemmar gällande immateriella 

rättigheter, och Internetbolaget Telefónica de España SAU (Telefónica). Ärendet 

behandlade Promusicae:s begäran om föreläggande mot Telefónica om att lämna 

ut uppgifter om identitet och hemvist för vissa personer som Telefónica försåg 

med internetuppkoppling, i syfte att väcka talan mot dessa individer.
101

  

 

Telefonica hävdade att det enligt nationell lag endast var tillåtet att lämna ut 

sådana uppgifter i brottmål, eller i ärenden som rör allmän säkerhet eller nationen 

försvar, men inte i tvistemål. Promusicae hävdade å andra sidan att beaktandet av 

ett antal direktiv innebar att medlemstaterna inte kunde begränsa denna skyldighet 

endast grundat på skäl som uttryckligen anges enligt lagens ordalydelse.
102
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Mot denna bakgrund beslutade den Spanska domstolen att till EU-domstolen 

ställa tolkningsfrågan rörande huruvida medlemstaterna är förpliktade att 

föreskriva en skyldighet att lämna ut personuppgifter i tvistemål, i syfte att säkra 

ett effektivt skydd för upphovsrätten.
103

 

 

EU-domstolen framförde i sitt avgörande i mål C-275/06 att föreläggandet innebär 

behandling av personuppgifter i den mening som avses i artikel 2 1st i direktiv 

2002/58/EG och artikel 2b i direktiv 95/46/EG. Domstolen ansåg då att ett sådant 

utlämnande omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2002/58/EG och 

prövade därmed huruvida direktiv 2002/58/EG utgör hinder för att 

medlemstaterna, i syfte att skapa ett effektivt skydd för upphovsrätten, stadgar en 

skyldighet att lämna ut personuppgifter som möjliggör för en rättighetshavare att 

med stöd av upphovsrätten väcka talan i ett tvistemål.
104

  

 

Domstolen hänvisade till artikel 15.1 i direktiv 2002/58/EG som ger 

medlemsstaterna möjlighet att föreskriva undantag från skyldigheten enligt artikel 

5 i samma direktiv om att garantera sekretess för personuppgifter. De framställde 

att inga av de nämnda undantagen berörde tvistemål, men konstaterade att artikel 

15.1 i direktiv 2002/58/EG, i slutet av uppräkningen av undantagen, uttryckligen 

hänvisar till artikel 13.1 i direktiv 95/46/EG, som föreskriver att medlemsstaterna 

får vidta åtgärder som begränsar skyldigheten att garantera sekretessen för 

personuppgifter när en sådan begränsning är nödvändig, bl.a. för att skydda 

medborgarnas fri- och rättigheter. Eftersom artikel 15.1 i direktivet inte innehåller 

några detaljer om vilka fri- och rättigheter som avses ansåg domstolen att 

gemenskapslagstiftarens avsikt måste förstås så att rätten till egendom och 

situationer då upphovsmän försöker skydda sina rättigheter i ett tvistemål inte ska 

falla utanför denna bestämmelses tillämpningsområde, och konstaterade således 

att direktiv 2002/58/EG inte utgör hinder för att föreskriva en skyldighet för 

berörda att lämna ut personuppgifter i ett tvistemål.
105
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Vidare angav domstolen att artikel 15.1 emellertid inte kunde tolkas så att 

medlemstaterna är skyldiga att föreskriva en sådan skyldighet i de situationer som 

anges i samma bestämmelse.
106

 Likaså fann domstolen att IPRED inte stadgar att 

medlemsstaterna är skyldiga att föreskriva en skyldighet att lämna ut 

personuppgifter i tvistemål, i syfte att skapa ett effektivt skydd för upphovsrätten. 

Då målet handlar om hur skydd för privatliv ska förenas med rätten till skydd av 

egendom och effektiva rättsmedel, förklarar domstolen vidare att unionssrätten 

emellertid innebär ett krav på att medlemsstater, när de införlivar direktiven med 

nationell rätt, ska utgå från en tolkning av direktiven som möjliggör en korrekt 

balans mellan de olika grundläggande rättigheterna. Det åligger således 

medlemsstaternas myndigheter och domstolar att tolka sin nationella rätt på ett 

sätt som står i överenskommelse med direktiven och även säkerställa att de inte 

grundar sig på en tolkning som skulle stå i strid med grundläggande rättigheter 

eller andra allmänna principer för unionssrätten, såsom 

proportionalitetsprincipen.
107

 

 

4.3 LSG-målet  

I mål C-557/07 Gesellschaft zur Wahrnemung von Leistungsschutzrechten (LSG) 

mot Tele2 Telecommunication GmbH (Tele2) behandlades bl.a. frågan om artikel 

15 i direktiv 2002/58/EG utgör hinder för att medlemstaterna föreskriver en 

skyldighet att utlämna personuppgifter till privata tredje män för att dessa ska 

kunna väcka talan i tvistemål angående intrång i upphovsrätten. EU-domstolen 

angav i sitt avgörande att svaret på frågan tydligt kunde utläsas ur domstolens 

rättspraxis, avseende Promusicae målet.
108

 Och anförde att artikel 15.1 i direktiv 

2002/58/EG med hänsyn till 8.3 i IPRED inte utgjorde något hinder för 

informationsföreläggande. Domstolen bekräftade därmed Promusicae-domen och 

dess slutsats.
109
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4.4 E-phone- målet  

 

4.4.1 Bakgrund 

Kärande i mål nr Ö 4817-09 är Bonnier Audio AB, Earbooks AB Norstedts 

Förlaggruppen AB, Piratförlaget Aktiebolag och Storyside AB 

(Ljudboksförlagen) som innehar ensamrätt till att utge 27 ljudböcker. De hävdar 

att någon gjort intrång i deras ensamrätt genom att verken gjorts tillgängliga 

genom överföring till allmänheten via en FTP server, vilket är ett 

fildelningsprogram. Servern var uppkopplad mot internet via en 

bredbandsuppkoppling som tillhandahölls av internetleverantören Perfect 

Communication Sweden AB (ephone). Ljudboksförlagen ansökte i tingsrätten om 

informationsföreläggande och yrkade att ephone vid vite skulle föreläggas att ge 

dem information om namn och adress bakom den IP adress som hade använts. 

ephone bestred yrkandet och framlade att bestämmelsen i 53c§ URL strider mot 

Europakonventionen och EG-rätten, och därmed inte ska tillämpas. De invände 

även att bestämmelserna om informationsföreläggande står i strid med direktiv 

2006/24 och därför inte får tillämpas.
110

 

 

Gällande invändningarna om att bestämmelsen i 53c§ skull strida mot 

Europakonventionen och de EG-rättsliga reglerna hänvisade tingsrätten till prop. 

2008/09:67 som svarat på den formella invändningen från Datainspektionen. 

Tingsrätten fann således ingen anledning till att göra en annan bedömning än den 

som kommit fram i lagstiftningsärendet.
111

  

 

Tingsrätten fann även att det inte fanns någon bestämmelse i 

Datalagringsdirektivet som begränsade tillämpningsområdet för IPRED och 

framförde att om Datalagringsdirektivet utgör hinder för att personuppgifter 

lämnas ut för sådana ändamål som avses med IPRED hade EU-domstolen rimligt 

uttalat detta i promusicae -målet.
112
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Då även övriga förutsättningar ansågs vara uppfyllda biföll tingsrätten yrkandet 

om informationsföreläggande. ephone överklagade beslutet till Svea hovrätt och 

yrkade att begäran om informationsföreläggande skulle ogillas samt att hovrätten 

skulle inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen i fråga om 

Datalagringsdirektivet utgör hinder mot att personuppgifter bakom en viss IP-

adress får lämnas ut till annan än myndighet.
113

 

 

Hovrätten bedömde att promusicae-domen, och EU domstolens slutsats om 

kopplingen mellan artikel 15.1 i direktiv 2002/58/EG och artikel 13.1 i direktiv 

95/46/EG, innebar att inskränkningar i sekretessen får göras.
114

 I frågan om 

inhämtande av förhandsavgörande anförde hovrätten att förbudet i artikel 11 

Datalagringsdirektivet mot att tillämpa artikel 15.1 direktiv 2002/58/EG inte kan 

anses ta sikte på annat än uppgifter som lagrats enligt Datalagringsdirektivet och 

att abonnentuppgifter avseende en specifik IP-adress inte bör, utanför 

Datalagringsdirektivets tillämpningsområde, anses vara omfattad av förbudet mot 

att införa undantag från sekretess enligt artikel 11. Hovrätten ansåg det således 

inte vara nödvändigt att i denna fråga inhämta förhandsavgörande från EU-

domstolen.
115

 

 

Gällande prövning i sak fann hovrätten emellertid att Ljudboksförlagen inte hade 

visat sannolika skäl för att upphovsrättsintrång föreligger och upphävde därmed 

tingsrättens beslut om informationsföreläggande. Ljudboksförlagen överklagade 

till Högsta domstolen och yrkade på att hovrättens beslut skulle ändras.  Varvid 

ephone även i Högsta domstolen yrkade om förhandsavgörande från EU-

domstolen i frågan om Datalagringsdirektivet utgör hinder för 

informationsföreläggande enligt 53c§ upphovsrättslagen. 

 

Högsta domstolen ansåg att det trots avgörandena i Promusicae- och LSG-målen 

kvarstod en viss osäkerhet om unionsrätten utgör hinder mot att tillämpa regeln i 

53c§ URL, speciellt med tanke på att Datalagringsdirektivet inte nämns i dessa 
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avgöranden. Högsta domstolen beslutade därmed att inhämta förhandsavgörande 

från Europeiska unionens domstol beträffande frågorna:  

 

”1. Hindrar Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG  

(Datalagringsdirektivet), särskilt artiklarna 3, 4, 5 och 11, en tillämpning av 

en nationell bestämmelse som är införd med stöd av artikel 8 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG  

och som innebär att en Internetleverantör i en civilprocess, i syfte att en viss 

abonnent ska kunna identifieras, föreläggs att ge en upphovsrättsinnehavare eller 

dennes rättsinnehavare en viss IP-adress, från vilken adress intrång påstås ha 

skett? Förutsättning för frågan är att sökanden visat sannolika skäl för intrång i 

viss upphovsrätt samt att åtgärden är proportionell. 

 

2. Påverkas svaret på fråga 1 av det förhållandet att medlemsstaten inte 

genomfört Datalagringsdirektivet trots att tiden härför har gått ut”
116

 

 

4.4.2 Förslag till avgörande av Generaladvokat Niilo Jääskinen 

I sitt förslag till avgörande i mål C-461/10 anger generaladvokaten Niilo 

Jääskinen inledningsvis att namn och adress till en abonnent som ska identifieras 

utifrån en IP-adress faller inom bestämmelserna om skydd av personuppgifter.
117

  

 

Vidare gällande frågan om direktiv 2006/24/EG är tillämpligt på det nationella 

målet framhålls det att i promusica- domen var detta direktiv inte tillämpligt tiden, 

vilket var skälet till att domstolen redan från början lämnade det därhän. Gällande 

bedömningen av om direktiv 2006/24/EG faller inom det materiella 

tillämpningsområdet underströks det att direktivet enligt artikel 1 syftar till att 

säkerställa att uppgifterna är tillgängliga för utredning, avslöjande och åtal av 

allvarliga brott såsom de definieras av varje medlemsstats nationella lagstiftning. 

Samt att medlemstaterna enligt artikel 4 i direktivet ska anta åtgärder för att 

säkerställa att de lagrade uppgifterna endast görs tillgängliga för behöriga 
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nationella myndigheter, i närmare angivna fall och i enlighet med nationell 

lagstiftning. I det nationella målet (ephone) är det emellertid fråga om ett 

civilprocessuellt förfarande och inte en behörig nationell myndighet utan enskilda 

som har begärt att få del av uppgifterna. Generaladvokatens ansåg därför att 

omständigheterna i det nationella målet inte faller inom det materiella 

tillämpningsområdet för direktiv 2006/24/EG, även om de uppgifter som lagrats 

för ändamål som är godkända enligt direktivet omfattas av direktiven om skydd av 

personuppgifter i den mån internetleverantören lagrat dem för andra ändamål. Den 

andra tolkningsfrågan om vilken betydelse det har för svaret på den första frågan 

att direktiv 2006/24/EG inte införlivats med svensk rätt, ansågs därmed inte ha 

något föremål.
118

 

 

Generaladvokaten går emellertid vidare i sin undersökning och prövar huruvida 

bestämmelser som svarar mot kraven som slås fast i artikel 6.1b i direktiv 

95/46/EG (om att personuppgifter endast får samlas in för särskilda uttryckligt 

angivna och berättigade mål och senare behandling inte får ske på ett sätt som är 

oförenligt med dessa ändamål) har antagits på unionsnivå eller nationell nivå 

gällande lagring av personuppgifter och överföring av dessa till tredje man vid 

misstanke om immaterialrättsintrång som enskilda gör gällande.
119

 

 

Gällande unionslagstiftningen framför generaladvokaten att personuppgifter i 

direktiv 2004/48/EG endast omnämns i artikel 8.3.e och innebär att de 

bestämmelser i lagar och förordningar som gäller hantering av personuppgifter 

ska iakttas. Det specificeras häri emellertid inte vilka personuppgifter som får 

lagras, syftet med lagringen, dess varaktighet eller vilka som kan få tillgång till 

uppgifterna vid ett eventuellt immaterialrättsintrång. Även om det hade kunnat 

tänkas behövas ett direktiv som kompletterade direktiv 2002/58/EG genom att 

föreskriva en skyldighet att lagra uppgifter med hänsyn till möjliga 

immaterialrättsintrång och samtidigt specificera syftet med denna lagring, vilka 

uppgifter som ska lagras osv., så existerar ett sådant direktiv inte i nuläget. 
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Generaladvokaten ansåg därav att den nuvarande unionslagstiftningen inte 

innehöll de nödvändiga preciseringarna av hur personuppgifter som genererats vid 

elektronisk kommunikation ska lagras och överföras vid immaterialrättsintrång 

som enskilda gör gällande.
120

 

 

Beträffande medlemstaternas nationella rätt får medlemsstaterna enligt artikel 15 i 

direktiv 2002/58/EG lagstifta begränsningar av direktivens principer. 

Generaladvokaten understryker att för att lagring och överföring av 

personuppgifter i en sådan situation som i ephone-målet ska vara förenlig med 

artikel 15 i direktiv 2002/58/EG, måste det följaktligen preciseras på förhand och i 

detalj i den nationella lagstiftningen vilka begränsningar som gäller för de 

rättigheter och skyldigheter som stadgas i bl.a. artiklarna 5 och 6 i direktiv 

2002/58/EG. Att det ska lagstiftas utläses av artikel 8.2 Europakonventionen och 

artikel 52.1 i EU:s stadga som bl.a. anger att ett ingrepp kan vara befogat om det 

föreskrivs i lag.
121

 Dessutom måste ett införande av en begränsning också vara en 

nödvändig, lämplig och proportionerlig åtgärd. Generaladvokaten anför vidare att 

en skyldighet för en internetleverantör att lämna ut personuppgifter som lagrats 

för annat ändamål inte uppfyller de kraven.
122

 Generaladvokaten tar även upp 

Promusicae och LSG målen där hon framhåller att EU-domstolen fann att direktiv 

2002/58 inte uteslöt att medlemsstaterna kunde föreskriva en skyldighet att inom 

ramen för ett civilprocessuellt förfarande lämna ut personuppgifter, men att 

unionsrätten inte fordrade att en sådan skyldighet föreskrevs.
123

  

 

Mot bakgrund av det anförda föreslår Generaladvokaten att EU-domstolen ska 

besvara tolkningsfrågorna så att direktiv 2006/24/EG inte är tillämplig på 

behandling av personuppgifter för andra ändamål än dem som avses i artikel 1.1 

och utgör följaktligen inte hinder för att en nationell bestämmelse tillämpas för att 

via domstol inom ramen för ett civilprocessuellt förfarande och i syfte att 
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identifiera en viss abonnent förelägga en internetleverantör att lämna ut uppgifter 

vid immaterialrättsintrång. Dessa uppgifter måste dock ha lagrats specifikt i syfte 

att kunna lämnas ut och användas för detta ändamål, i enlighet med detaljerade 

nationella lagbestämmelser som antagits med iakttagandet av unionsrätten 

reglering kring skydd av personuppgifter. Gällande den andra tolkningsfrågan har 

den med hänsyn till svaret på första frågan inte längre något föremål.
124
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5. Analys 

IPRED, dess implementering i svensk lagstiftning, och dess förhållande till 

integritet, har uppenbarligen medfört en rättsosäkerhet på området. Förhållandet 

mellan rätten till information och integritetsskydd har visat sig vara komplicerad 

och det är i nuläget främst via rättspraxis som problematiken kan komma att 

klargöras. 

 

I Promusicae- och LSG-målet har kopplingen mellan artikel 15.1 i direktiv 

2002/58/EG och artikel 13.1  i direktiv 95/46/EG fastställts och domstolen fann 

att direktiv 2002/58/EG inte utgör ett hinder för att föreskriva en skyldighet för 

berörda att lämna ut personuppgifter i ett civilprocessuellt förfarande. 

Unionsrätten fodrade emellertid inte att medlemstaterna föreskrev en sådan 

skyldighet. Domstolen tydliggjorde vidare att unionsrätten innebar ett krav på att 

medlemsstater, när de införlivar direktiven med nationell rätt, ska utgå från en 

tolkning av direktiven som möjliggör en korrekt balans mellan de olika 

grundläggande rättigheterna. Det åligger således medlemsstaternas myndigheter 

och domstolar att tolka sin nationella rätt på ett sätt som står i överenskommelse 

med direktiven och även säkerställa att de inte grundar sig på en tolkning som 

skulle stå i strid med grundläggande rättigheter eller andra allmänna principer för 

unionsrätten, såsom proportionalitetsprincipen.  

 

I ephone-målet begärde högsta domstolen ett förhandsavgörande angående frågan 

om Datalagringsdirektivet hindrade en tillämpning av 53c § URL. I sitt förslag till 

avgörande i mål C-461/10 anser generaladvokaten Niilo Jääskinen inte att direktiv 

2006/24/EG utgör hinder för att en nationell bestämmelse tillämpas för att via 

domstol inom ramen för ett civilprocessuellt förfarande och i syfte att identifiera 

en viss abonnent förelägga en internetleverantör att lämna ut uppgifter vid 

immaterialrättsintrång. Detta grundat på att det i ephone- målet var fråga om ett 

civilprocessuellt förfarande och inte en behörig nationell myndighet utan enskilda 

som har begärt att få del av uppgifterna.  Även kommissionens utvärdering 
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rörande problematiken kring definitionen av grova brott kan ge stöd åt 

generaladvokatens tolkning. 

 

Generaladvokaten gick vidare i sin undersökning och utredde även 

förutsättningarna kring 6.1b i direktiv 95/46/EG rörande kravet om att 

personuppgifter endast får samlas in för särskilda uttryckligt angivna och 

berättigade mål och senare behandling inte får ske på ett sätt som är oförenligt 

med dessa ändamål.  Det poängterades här att för att lagring och överföring av 

personuppgifter i en sådan situation som i ephone-målet ska vara förenlig med 

artikel 15 i direktiv 2002/58/EG, måste det följaktligen preciseras på förhand och i 

detalj i den nationella lagstiftningen vilka begränsningar som gäller för de 

rättigheter och skyldigheter som stadgas i bl.a. artiklarna 5 och 6 i direktiv 

2002/58/EG.   

 

Med hänsyn till att det enligt EU-domstolen åligger medlemsstaternas 

myndigheter och domstolar att tolka sin nationella rätt på ett sätt som står i 

överenskommelse med direktiven och även säkerställa att de inte grundar sig på 

en tolkning som skulle stå i strid med grundläggande rättigheter eller andra 

allmänna principer för gemenskapsrätten, såsom proportionalitetsprincipen, samt 

generaladvokatens betonande av kravet på lagstiftning för begränsning av 

artiklarna 5 och 6 i direktiv 2002/58/EG, uppstår frågan om sådana nationella 

bestämmelser införts i Sverige?  

 

9 § PUL, som återger kravet i 6.1b i direktiv 95/46/EG, anger att personuppgifter 

endast får samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade mål och inte 

får behandlas för annat ändamål som är oförenligt med det för vilken uppgifterna 

samlades in. Undantaget från 9 § PUL anges i 8a § PUL som anger att regeringen 

får meddela föreskrifter om undantag om det är nödvändigt med bl.a. hänsyn till 

skyddet av fri- och rättigheter, såsom angetts i artikel 13.1g i direktiv 95/46/EG.  I 

lagföringsarbetet inför ipred-lagens införande framkommer ingen diskussion kring 

behovet av en begränsning av denna bestämmelse. Däremot nämns 10 § PUL som 

återger att personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat 

samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig bl.a. för att den 

personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet, framhävts i viss 
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grad. Härom har det angetts att personuppgiftslagen inte hindrar att man lämnar ut 

personuppgifter när denna skyldighet följer av lag eller en domstol beslutat att så 

ska ske. Det framhålls även att 10f § PUL anger att personuppgifter även får 

behandlas när det är nödvändigt för att ett ändamål som rör ett berättigat intresse 

hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken 

personuppgifterna lämnas ut ska kunna tillgodoses, om detta intresse överväger 

den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. 

Vad som däremot i detta avseende varit föremål för diskussion i förarbetena är 

frågan om internetleverantörernas tystnadsplikt enligt 6kap. 20 § LEK. Den 

slutsats som togs var att det inte krävdes några särskilda lagändringar för att de 

nya bestämmelserna om informationsföreläggande skulle få företräde framför 

internetleverantörernas tystnadsplikt.  

 

Vad som framgår är således att inga begränsningar avseende 9 § PUL har 

preciserats i den svenska lagstiftningen.  Däremot kan 8a § PUL samt 10 § PUL 

ha ansetts öppna upp för möjligheten till undantag från 9 § PUL. Emellertid är 

detta inte den detaljerade lagstiftning som avses i generaladvokatens förslag till 

avgörande. Att begränsningar måste ske genom lagstiftning återges i artikel 15 i 

direktiv 2002/58/EG men också i artikel 8.2 Europakonventionen och artikel 52.1 

i EU.s stadga som bl.a. anger att ett ingrepp kan vara befogat om det föreskrivs i 

lag. Häri anges inte hur detaljerade dessa ska vara. Kommissionen har emellertid 

framhållit att rättspraxis i EU-domstol visar på att eventuella begränsningar av 

rätten till integritet ska vara exakta och förutsägbara. Detta underbygger således 

Generaladvokatens förslag till avgörande rörande vikten av detaljerad lagstiftning. 

Vad som i detta stycke anförts kan såtillvida innebära att ipred-lagen görs tandlös. 

Detta innebär i sin tur att lagändringar med detaljerade undantag från 9§ PUL 

faktiskt kan komma att vara nödvändiga för att ett informationsföreläggande ska 

kunna meddelas. Emellertid har generaladvokaten dessutom anfört att en 

begränsning förutom att införas i lag på ovan nämnda sätt, också måste vara en 

nödvändig, lämplig och proportionerlig åtgärd, och att en skyldighet för en 

internetleverantör att lämna ut personuppgifter som lagrats för annat ändamål inte 

uppfyller de kraven. Frågan om lagstadgade begränsningar av 9 § PUL i hänsyn 

till informationsföreläggande enligt 53c-53g §§ URL överhuvudtaget kan införas 

kan vara avgörande för ipred-lagens framtida tillämpning. 
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Det återstår emellertid att se hur EU-domstolen avgör ephone-målet. Huruvida 

Datalagringsdirektivets förhållande till ipred-lagen tolkas på annat sätt än vad som 

föreslagits av generaladvokaten, och om dem i likhet med generaladvokaten anser 

det nödvändigt att gå vidare och belysa vikten av lagstiftning som i detalj anger 

begränsningarna för att uppgifter används i annat syfte än de var menade för. 

Förhoppningsvis inser EU-domstolen problematiken kring även denna 

tolkningsfråga och återger ett klarläggande som kan vara vägledande för alla 

medlemsstater.  
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6. Sammanfattning och slutsats 

Uppsatsen har syftat till att utreda huruvida den EU-rättsliga och/eller den 

nationella regleringen rörande lagring och behandling av personuppgifter hindrar 

en tillämpning av de nationella bestämmelserna om informationsföreläggande i 

53c-53g §§ URL. Eftersom ipred-lagen i relation till regleringen kring 

integritetsskydd genom denna utredning har visat sig vara en komplicerad fråga är 

det i nuläget främst via rättspraxis som problematiken kan komma att klargöras. 

 

EU-domstolen fann i Promusicae- och LSG-målet att direktiv 2002/58/EG inte 

utgör ett hinder för att föreskriva en skyldighet för berörda att lämna ut 

personuppgifter i ett civilprocessuellt förfarande. Även gällande 

Datalagringsdirektivet ansåg generaladvokaten Niilo Jääskinen i sitt förslag till 

avgörande i ephone-målet att direktiv 2006/24/EG inte utgjorde hinder för en 

sådan skyldighet. Detta grundat på att direktivet inte kunde tillämpas på ett 

civilprocessuellt förfarande där enskilda och inte en nationell myndighet hade 

begärt att få ta del av uppgifterna.  

 

Generaladvokaten betonade även att begränsningar som gäller för de rättigheter 

och skyldigheter som stadgas i bl.a. artiklarna 5 och 6 i direktiv 2002/58/EG 

måste preciseras på förhand och i detalj i den nationella lagstiftningen. Även 

rättspraxis i EU-domstol visar på att eventuella begränsningar av rätten till 

integritet ska vara exakta och förutsägbara. Den framförda analysen visar 

emellertid på att inga begränsningar avseende 9 § PUL preciserats i den svenska 

lagstiftningen.  

 

Generaladvokaten framförde även att en begränsning måste förutom att införas på 

ovan nämnda sätt, också vara en nödvändig, lämplig och proportionerlig åtgärd, 

och att en skyldighet för en internetleverantör att lämna ut personuppgifter som 

lagrats för något annat ändamål inte uppfyller de kraven.   
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Slutsatsen med grund i det framförda är att den EU-rättsliga regleringen rörande 

lagring och behandling av personuppgifter, direktiv 2006/24/EG och direktiv 

2002/58/EG, inte tenderar att verka som hinder för tillämpning av de nationella 

bestämmelserna om informationsföreläggande i 53c-53g §§ URL. Däremot anser 

jag att den nationella regleringen kring integritetsskydd, specifikt avsaknaden av 

detaljerad lagstiftning rörande begränsningar av 9 § PUL, hindrar en tillämpning 

av ipred-lagen och lämnar lagen tandlös. 

 

Det återstår emellertid att se hur EU-domstolen tolkar dessa frågor. 

Förhoppningsvis ser även EU-domstolen, i ephone-målet, det nödvändigt att gå 

vidare och belysa vikten av lagstiftning som i detalj anger begränsningarna för att 

uppgifter används i annat syfte än de var menade för.  Om så inte sker så anser jag 

att HD i ephone-målet ska ta hänsyn till generaladvokatens förslag till avgörande 

och rättspraxis i EU-domstol som visar på att eventuella begränsningar av rätten 

till integritet ska vara exakta och förutsägbara. Detta borde emellertid ha 

observerats redan i lagstiftningsärendet vid implementeringen av IPRED i URL. 

Promusicae-målet var under ärendets gång redan avgjort och EU-domstolens 

uttalande om att det åligger medlemsstaternas myndigheter och domstolar att tolka 

sin nationella rätt på ett sätt som står i överenskommelse med direktiven och 

grundläggande rättigheter borde således häri ha beaktats ytterligare.  

 

Av slutsatsen följer att detaljerade undantag från 9 § PUL kan vara nödvändiga 

för att ett informationsföreläggande enligt 53c-53g §§ URL ska kunna meddelas. 

Emellertid framförde generaladvokaten även att en begränsning måste vara en 

nödvändig, lämplig och proportionell åtgärd, och att en skyldighet för en 

internetleverantör att lämna ut personuppgifter som lagrats för något annat 

ändamål inte uppfyller de kraven. Frågan om lagstadgade begränsningar av 9 § 

PUL i hänsyn till informationsföreläggande enligt 53c-53g §§ URL kan anses som 

en nödvändig, lämplig och proportionerlig åtgärd kan således vara avgörande för  

ipred-lagens framtida tillämpning. Som framförts återstår det emellertid att se hur 

EU-domstolen tolkar dessa frågor och förhoppningsvis ger förhandsavgörandet i 

ephone-målet en klarare vägledning inom området. Det ska således bli intressant 

att se huruvida ipred-lagen framöver kan komma att tillämpas, om det är möjligt 
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eller önskvärt att införa lagändringar för att säkerställa ipred-lagens tillämpning 

eller om alternativa lösningar på problemet mellan upphovsrätt och olovlig 

fildelning kan vara nödvändiga. 
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