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INLEDNING 

1. Svea hovrätt har anhållit om förhandsavgörande avseende frågan huruvida 

överförande till allmänheten av ett verk enligt artikel 3.1 i direktiv 2001/29 om 

harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället föreligger då någon annan än innehavaren av upphovsrätten 

tillhandahåller en klickbar länk till verket på sin hemsida. Hovrätten har vidare 

frågat om bedömningen påverkas av faktorer som huruvida detta verk finns på en 

webbsida som är obegränsat tillgänglig eller om tillgången till webbsidan är 

begränsad, eller om verket, då användare klickat på länken, presenteras på en annan 

webbsida eller på ett sätt som ger intryck av att presentationen sker på samma 

webbsida. Hovrätten har slutligen frågat om en medlemsstat kan föreskriva ett mera 

omfattande skydd genom att låta överföring till allmänheten omfattande förfoganden 

utöver dem som anges i artikel 3.1. 

FAKTISKA OMSTÄNDIGHETER OCH FÖRFARANDET 

2. Kärandena, samtliga journalister, har skrivit och låtit publicera dels i tidningen 

Göteborgs-Posten, dels på Göteborgs-Postens webbsida artiklar som är att anse som 

upphovsrättsskyddade verk och till vilka journalisterna själva, i vart fall delvis, 

innehar upphovsrätten till. 

3. Kärandena stämde svaranden, bolaget Retriever AB, vid Stockholms tingsrätt och 

yrkade skälig ersättning för att Retriever olovligt utnyttjat de ifrågavarande 

artiklarna genom att göra dem tillgängliga för allmänheten via sök- och 

bevakningsfunktionen Retriever (www.retriever-info.com). 

4. I dom den 11 juni 2010 ogillade tingsrätten käromålet och kärandena överklagade 

till Svea hovrätt, som meddelade prövningstillstånd den 15 december 2010. 

5. Kärandena vid den nationella domstolen har som grund för käromålet anfört att 

Retriever gjort intrång i kärandenas ensamrätt att göra sina respektive verk 

tillgängliga för allmänheten. Intrånget har bestått i att den nätbaserade söktjänst 

och/eller bevakningstjänst som Retriever erbjuder allmänheten varit så konstruerad 



att abonnenterna på denna tjänst fått åtkomst till verken på internet. Åtkomsten har 

bestått i att abonnenterna tagit, eller kunnat, ta del av verken. 

Kärandena har vidare anfört att Retriever på den svenska marknaden utbjudit, 

erbjudit och marknadsfört ett abonnemangsavtal på grund av vilket abonnenterna 

kunnat få åtkomst till textmaterial från Göteborgs-Posten. Retriever har ingått 

sådana abonnemangsavtal med ett stort antal kunder, som utöver ett 

grundabonnemang också betalar för varje transmitterad artikel eller bild. 

Åtminstone en kund med ett sådant abonnemang har använt sig av tjänsten genom 

att söka efter och ta del av samtliga artiklar som är relevanta i målet vid den 

nationella domstolen. 

Retrievers sökfunktion har kunnat användas enligt följande. Kunden har kunnat 

utnyttja en sökfunktion på Retrievers webbsida genom att använda ett eller flera 

sökord i en textruta, därefter klicka på "sök" och på så sätt erhålla en träfflista med 

olika klickbara länkar. Om kunden därefter klickat på en av länkarna har den artikel 

länken avser visats i ett nytt fönster, som automatiskt placerat sig över webbfönstret 

med Retrievers webbsida. Retrievers bevakningsfunktion har kunnat användas enligt 

följande. Kunden har kunnat välja ut ett eller flera sökord. Efter inloggning på 

Retrievers webbsida har kunden, med ledning av dessa sökord, fått en träfflista med 

olika klickbara länkar. Om kunden därefter klickat på en länk har artikeln som 

länken avser visats i ett nytt webbfönster, som automatiskt placerat sig över fönstret 

med Retrievers webbsida. 

Kärandena har vidare anfört att Retriever, genom att tillhandahålla dessa funktioner, 

gjort artiklarna tillgängliga för allmänheten. I första hand är det fråga om överföring 

till allmänheten, i andra hand offentligt framförande. Om ingen av dessa former för 

tillgängliggörande skulle anses vara för handen gör kärandena gällande att det är 

fråga om en annan form av tillgängliggörande, dock ej spridning. Allt 

tillgängliggörande har skett på internet. 

Retriever har bestritt käromålet och i första hand gjort gällande att ingen av de 

tvistiga länkningsåtgärderna utgör upphovsrättsligt relevanta förfoganden. Om den 

nationella domstolen skulle finna att Retrievers länkning till material som finns 

tillgängligt på internet i artikeldatabasen , som förvaltas av 

 ( ), skulle vara upphovsrättsligt 

relevant, gör Retriever i andra hand gällande att dessa länkningsåtgärder saluhålls på 
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uppdrag av  för detta bolags räkning. Sådant saluhållande 

grundar inget upphovsrättsligt ansvar för Retriever. 

10. Retriever har vidare anfört att det inte förekommer transmittering av verk från 

Retriever. Det enda svaranden gör är att peka på webbplatser där visst material 

finns. Kunden kan därefter själv välja att del av materialet genom att klicka på en 

länk, och förflyttas då till den webbsida där den artikel länken pekar på finns 

tillgänglig. Materialet integreras inte i Retrievers webbsida. 

11. Svea hovrätt beslöt den 5 juni 2012 att inhämta förhandsavgörande och har i 

framställning den 18 september 2012 begärt ett förhandsavgörande om tolkningen 

av direktiv 2001/29 vad beträffar frågan huruvida de länkar som Retriever 

tillhandahåller ska anses utgöra överföring till allmänheten av det verk som 

respektive länk hänvisar till. 

DEN NATIONELLA DOMSTOLENS FRÅGOR 

12. 1, Om någon annan än innehavaren av upphovsrätten till ett visst verk 
tillhandahåller en klickbar länk till verket på sin webbsida, är det då fråga om 
överföring till allmänheten av verket på sådant sätt som avses i artikel 3.1 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 
harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället? 

2. Påverkas bedömningen enligt punkten 1 av om verket som länken hänvisar till 
finns på en webbsida på internet som kan kommas åt av envar utan 
begränsningar eller om åtkomsten är begränsad på något sätt? 

3. Bör man, vid bedömningen enligt punkten 1, göra någon skillnad mellan fallen 
då verket, efter att användaren klickat på länken, presenteras på en annan 
webbsida respektive då verket efter användarens klickande presenteras på ett sätt 
som ger intryck av att det sker på samma webbsida? 

4. År det möjligt för en medlemsstat att föreskriva ett mer omfattande skydd för 
upphovsmannens ensamrätt genom att låta överföring till allmänheten omfatta 
fler förfoganden än vad som följer av artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i informations-samhället? 
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13. Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 
harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället [EGT L 167,22.6.2001, s. 10] 

Skäl (23) 

I detta direktiv bör upphovsmannens rätt till överföring till allmänheten 
harmoniseras ytterligare. Denna rätt bör förstås i vid mening och omfatta all 
överföring till allmänheten som inte är närvarande på den plats varifrån 
överföringen sker. Denna rätt bör omfatta all sådan sändning eller 
vidaresändning av ett verk till allmänheten på trådbunden eller trådlös väg, 
inklusive radio- och televisionssändningar. Denna rätt omfattar inga andra 
åtgärder. 

Skäl (24) 

Rätten som avses i artikel 3.2, att göra andra alster tillgängliga för allmänheten, 
bör anses omfatta alla åtgärder varigenom sådana alster görs tillgängliga för den 
del av allmänheten som inte är närvarande på den plats varifrån 
tillgängliggörandet sker och omfattar inte några andra åtgärder. 

Skäl (33) 

Ensamrätten till mångfaldigande bör omfattas av ett undantag som medger vissa 
fall av tillfälligt mångfaldigande som är flyktigt eller utgör en underordnad 
användning och som utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process 
och som uteslutande syftar till att möjliggöra antingen en effektiv överföring i ett 
nät mellan tredje parter via en mellanhand eller en laglig användning av ett verk 
eller annat alster. Det aktuella mångfaldigandet bör inte ha något självständigt 
ekonomiskt värde. I den mån som det uppfyller dessa villkor, bör detta undantag 
även omfatta åtgärder som gör att webbläsning och cachelagring kan ske, 
inbegripet sådana som gör att överföringssystem kan fungera effektivt, under 
förutsättning att mellanhanden inte ändrar informationen och inte ingriper i den 
lagliga användningen av den teknik som är allmänt vedertagen och som används 
inom branschen för att få fram data om hur informationen används. En 
användning bör anses laglig om den görs med rättsinnehavarens tillstånd eller 
inte är otillåten enligt lag. 

Skäl (27) 

Enbart tillhandahållandet av de fysiska förutsättningarna för att möjliggöra eller 
genomföra en överföring skall inte i sig betraktas som överföring i den mening 
som avses i detta direktiv. 
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Artikel 2 

Ratten till mångfaldigande 
Medlemsstaterna skall föreskriva en ensamrätt att tillåta eller förbjuda direkt 
eller indirekt, tillfälligt eller permanent, mångfaldigande, oavsett metod och 
form, helt eller delvis 
a) för upphovsmän: av deras verk, 

Artikel 3 
Rätten till överföring av verk till allmänheten och rätten att göra andra alster 
tillgängliga för allmänheten 
1. Medlemsstaterna skall ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda 
varje överföring till allmänheten av deras verk, på trådbunden eller trådlös 
väg, inbegripet att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt 
att enskilda kan få tillgång till dessa verk från en plats och vid en tidpunkt som 
de själva väljer. 

Artikel 5 

Undantag och inskränkningar 
1. Tillfälliga former av mångfaldigande enligt artikel 2, som är flyktiga eller 
utgör ett inkluderande av underordnad betydelse och som utgör en integrerad 
och väsentlig del i en teknisk process och vars enda syfte är att möjliggöra 
a) en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller 
b) en laglig användning 
av ett verk eller annat alster och som inte har någon självständig ekonomisk 
betydelse, skall undantas från den rätt till mångfaldigande som avses i artikel 
2. 

TILLÄMPLIGA NATIONELLA BESTÄMMELSER 

14. I svensk lag tillkom begreppet överföring till allmänheten genom införlivandet av 

direktiv 2001/29 

Enligt 2 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

("upphovsrättslagen") innebär överföring till allmänheten att verket görs 

tillgängligt från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket 

oavsett om det sker på trådbunden eller trådlös väg. Enskilda kan således få 

tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själv väljer. 

Lagtextens lydelse överensstämmer med artikel3.1 i direktiv 2001/29. 
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RÄTTSLIG BEDÖMNING 

15. Artiklarna 2 - 4 i direktiv 2001/29 harmoniserar rättighetshavarnas huvudsakliga 

rättigheter, det vill säga rätten till mångfaldigande, rätten till överföring av verk till 

allmänheten och rätten till att göra alster tillgängliga för allmänheten samt rätten till 

spridning av verk. Såväl den exklusiva rätten till mångfaldigande i artikel 2 och den 

exklusiva rätten till överföring till allmänheten i artikel 3 har på såväl internationell 

nivå som vid genomförandet av direktivet anpassats till den tekniska utvecklingen. 

Frågorna 1-3 

16. Den nationella domstolens tre första frågor avser omfattningen av rätten enligt 

artikel 3.1 i direktivet att göra verk tillgängliga för allmänheten som inbegrips i 

ensamrätten för en upphovsman att överföra ett verk till allmänheten. Domstolen 

söker i huvudsak klarhet i frågan huruvida tillhandahållandet av annan än 

rättighetsinnehavaren av en länk till verk utgör tillgängliggörande för allmänheten 

av dessa verk i direktivets mening. Kommissionen avser att behandla frågorna i ett 

sammanhang. 

17. Det framgår av skäl 23 och domstolens rättspraxis att en överföring till allmänheten 

förutsätter att ett verk sänts eller vidaresänts. Det förefaller innebära att en 

överföring av ett skyddat verk från en plats till en annan, där det finns en allmänhet 

utgör en nödvändig del av denna rättighet. 

18. Kommissionen är tveksam till huruvida en sändning eller vidaresändning i 

direktivets mening föreligger i målet vid den nationella domstolen. Det förefaller 

således tveksamt huruvida Retrievers tillhandahållande av en klickbar länk på den 

egna webbsidan kan anses utgör en "sändning" eller "vidaresändning" som omfattas 

av begreppet "överföring" i artikel 3, eftersom länken endast hänvisar brukaren till 

den webbsida, där brukaren kan ha laglig tillgång till de skyddade verken. 

19. Enligt begäran om förhandsavgörande har rättighetshavarna givit arbetsgivaren 

tidningen Göteborgs-Posten tillstånd att överföra de skyddade verken - artiklarna -

via tidningens webbsida. Artiklarna har publicerats såväl i papperstidningen som på 

webbsidan www.gp.se. Det förefaller därför som om den första överföringen till 

allmänheten enligt artikel 3.1 sker genom att tidningen sätter upp artiklarna på den 

egna webbsidan, där de kan läsas av alla med tillgång till denna webbsida. 
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20. Enligt kommissionens mening har möjligheten att kunna ta del av artiklarna på 

tidningens webbsida i sin tur inneburit ett mångfaldigande av verken enligt artikel 2 

i direktivet. Domstolen har in sin rättspraxis fastslagit att mångfaldiganderätten 

enligt artikel 2 a) omfattar flyktiga fragment av verk i en satellitdekoders minne och 

på en tv-skärm1, men samtidigt konstaterat att undantaget i artikel 5.1 i det fallet var 

tillämpligt, varför upphovsrättsinnehavarnas godkännande inte krävdes för ett sådant 

mångfaldigande2. 

21. För att ett skyddat verk ska anses ha överförts måste verket ha sänts 

("transmitterats") från en plats till en annan. I förevarande fall skulle Retrievers 

kunder inte ha kunna ta emot eller få tillgång till de skyddade verken utan att 

Retriever genomfört en sådan "sändning". 

22. I förevarande fall, däremot, har det funnits tillgång till de skyddade verken genom 

samma medium, det vill säga internet, och på samma plats. Det är ostridigt att de 

skyddade verken redan finns tillgänglig på internet och att Retriever endast 

underlättar tillgängligheten till dessa verk. 

23. Beträffande den första frågan är kommissionen således av den uppfattningen att 

överföring av verk enligt artikel 3.1 i direktiv inte föreligger, när annan än 

upphovsrättsinnehavaren tillhandahåller en klickbar länk till ett skyddat verk. 

Tillgängligheten av de skyddade verken på internet 

24. Den nationella domstolens har vidare frågat om det har någon betydelse för 

bedömningen om en överföring av verk ägt rum att journalisterna gjort artiklarna 

tillgängliga utan inskränkning, när de publicerats på Göteborgs-Postens webbsida 

istället för att på något sätt begränsa tillgängligheten till verken. 

25. För de situationer där två överföringar till allmänheten äger rum - vilket enligt 

kommissionens mening inte är fallet i det aktuella målet - vid samma tidpunkt eller 

vid olika tidpunkter, och där rättighetshavaren endast tillåtit en överföring, har 

domstolen ifråga om överföring via satellit prövat huruvida den otillåtna 

överföringen riktar sig till en "ny allmänhet" jämfört med den tillåtna överföringen i 

syfte att kunna avgöra om den förstnämnda överföringen ska anses utgör en ny och 

1 Domstolens dom den 4 oktober 2011 i förenade målen C 403/08, Football Association 
,PremierLeague Ltd m.fl. mot QC Leisure m.β., och C-429/08, Karen Murphy mot Media 
Protection Services, [2011] REU 1-00000, punkt 159. 

2 Ibid., punkt 179. 
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separat överföring till allmänheten. I målet Premier League har domstolen 

definierat en "ny publik" som en publik som upphovsmännen till de skyddade 

verken inte tog med i beräkningen när de godkände verkens användning i 

överföringen till den ursprungliga publiken.3 

26. Domstolen har ännu inte haft anledning att ta ställning till begreppet "ny publik" i 

förhållande till internet och detta mediums särdrag måste beaktas i det 

sammanhanget. I förevarande fall har artiklarna tillhandahållits allmänheten på 

Göteborgs-Postens webbsida med upphovsrättsinnehavarnas godkännande. Denna 

webbsida är, såvitt kommissionen förstår, tillgänglig för allmänheten utan 

inskränkningar. Artiklarna ifråga skulle därför vara tillgängliga för var och en som 

söker på internet med hjälp av sådana sökmotorer som Google eller Yahoo. 

27. När kärandena godtog att artiklarna publicerades på Göteborgs-Postens webbsida, 

som är tillgänglig utan inskränkning, måste de räknat med situationer där potentiella 

brukare av internet använder sig av sökmotorer som erbjuder en mera effektiv och 

målinriktad tillgång till nya artiklar, istället för att själva "surfa" på internet. 

28. Situationen i målet vid den nationella domstolen bör vidare särskiljas från den som 

domstolen tog ställning till i Airfield, där leverantören av ett paket för sändning av 

TV-program via satellit såväl kodat överföringen som tillhandahållit kodnycklar till 

överföringen, en verksamhet som inneburit ett ingrepp utan vilket abonnenterna 

ifråga inte kunnat se de verk som sänds ut. Domstolen fastslog att en sådan 

verksamhet inte ska förväxlas med blotta tillhandahållandet av de fysiska 

förutsättningarna för att säkerställa eller förbättra mottagningen av den ursprungliga 

sändningen. Leverantören av ett satellitpaket ansågs därför utvidga den personkrets 

som har tillgång till TV-programmen och ge en ny publik möjlighet att få tillgång 

till de skyddade verken.4 

29. I förevarande mål förekommer inget ingrepp, eftersom Retriever inte vidtar några 

tekniska åtgärder i förhållande till de skyddade verken eller erbjuder någon 

vidaresändning av verken. 

Ibid., punkt 197. 

Se domstolens dom den 13 oktober 2011 i förenade målen C-431/09, Airfield NV, Canal Digitaal 
NV mot Belgische Vereniging van Auteur, Componisten en Uitgevers (SABAM), och C-432/09, 
Airfield NV mot Agicoa Belgium BVBA, [2011JREU 1-00000, punkterna 78 - 82. 
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30. Det förhållande att artiklarna ifråga gjorts tillgängliga för envar genom att 

publiceras på Göteborgs-Postens webbsida är av relevans för utgången av målet vid 

den nationella domstolen, eftersom det har betydelse för bedömningen huruvida 

Retrievers abonnenter kan anses utgöra en ny publik i förhållande till den 

personkrets åt vilken kärandena tillhandahållit sina artiklar. Med hänsyn till att 

verken är tillgängliga för allmänheten utan restriktion utgör Retrievers kunder ingen 

ny publik. 

31. Läget skulle vara annorlunda om de skyddade verken ursprungligen tillgängliggjorts 

endast för en begränsad personkrets. När en tidning genom tekniska skyddsåtgärder 

har begränsat tillgången till materialet på sin webbsida till abonnenterna på 

tidningens pappersversion, skulle en sökmotor behöva en licens från 

upphovsrättsinnehavaren för att lagligen kunna ge sina kunder tillgång till materialet 

på tidningens webbsida genom att förse kunderna med hyperlänkar till detta 

material. 

32. Kommission anser därför att det vid bedömningen av huruvida en överföring skett 

enligt artikel 3.1 är av betydelse huruvida de skyddade verken till vilken länken 

hänvisar är tillgänglig för envar utan inskränkning eller om, tvärtom, åtkomsten är 

begränsad på något sätt. 

33. Kommissionen gör därför sammanfattningsvis gällande beträffande den andra 

frågan att ett tillhandahållande av en klickbar länk inte utgör en överföring till 

allmänheten förutsatt att länken enbart hänvisar till en webbsida där verket finns 

tillgänglig och att länken inte gör verket åtkomligt för en publik som 

rättighetsinnehavaren inte haft i åtanke när verken tillgängliggj ordes på webbsidan. 

Sökresultatets presentation 

34. Den nationella domstolen har frågat huruvida det spelar någon roll för bedömningen 

huruvida en överföring ägt rum eller inte, om verket, efter det att användaren klickat 

på länken, presenteras på en annan webbsida respektive presenteras på ett sätt som 

ger intryck av att det sker på samma webbsida. 

35. Enligt kommissionens mening är den nationella domstolens kriterium för subjektivt 

för att kunna användas vid bedömningen av huruvida en överföring ägt rum eller 

inte. 
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36. Där är istället sättet på vilket ett verk presenteras som bör tilläggas betydelse. Om 

ett verk till vilket en länk har tillhandahållits inte framstår som på något sätt 

förändrat, efter det att användaren klickat på länken, och därför identiskt med 

presentationen på den webbsida där verket tillgängliggjorts med 

upphovsrättsinnehavarens tillstånd, skulle användaren säkerligen uppfatta att den 

befann sig på den webbsida där verket först tillgängliggjordes. 

37. Ur ekonomisk synpunkt kan det finnas anledning att skilja mellan sökmotorer som 

ger direkt tillgång till allmänt tillgängligt material och på ett annat sätt än 

rättighetsinnehavaren, till exempel genom att föra upp materialet på den egna 

webbsidan, och sökmotorer som endast tillhandahåller hyperlänkar. Om ett skyddat 

verk tillhandahålls på en annan plats än den där rättighetsinnehavaren, eller annan 

med dennes tillstånd, gjort det tillgängligt, kan internettrafik - och därmed 

sammanhängande eventuella reklaminkomster - avledas till en webbsida som utgör 

ett intrång i det upphovsrättsliga skyddet. Om en sökmotor däremot tillhandahåller 

en hyperlänk till en webbsida på vilken skyddade verk gjorts tillgängliga med 

upphovsrättshavarens tillstånd, underlättas istället internettrafik till en sådan 

webbsida. 

38. Retriever har gjort gällande att deras sökmotor genom att tillhandahålla hyperlänkar 

endast hänvisar sina kunder till webbsidor, där de kan hitta relevant material. En 

sådan hänvisning utgör inte en överföring till allmänheten. 

39. Kommissionen menar sammanfattningsvis att ett tillhandahållande av en klickbar 

länk inte utgör en överföring till allmänheten förutsatt att verket, när användaren 

klickat på länken, inte presenteras på ett annat sätt än det på vilket 

rättighetsinnehavaren lagligen tillhandahållit verket på internet. 

Fråga 4 - möjligheten att föreskriva ett mera omfattande skydd 

40. Den nationella domstolen har frågat om en medlemsstat får föreskriva ett mera 

omfattande skydd för upphovsmannens ensamrätt genom att låta överföring till 

allmänheten omfatta flera förfoganden än vad som följer av artikel 3.1 i direktiv 

2001/29. 

41. Av skäl 1 till direktiv 2001/29 framgår att en harmonisering medlemsstaternas 

upphovsrättsliga lagstiftning bidrar till att upprätta den inre marknaden och 

säkerställa att konkurrens på denna inte snedvrids. Enligt skäl 4 bidrar 
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harmoniserade rättsliga ramar för upphovsrätt och närstående rättigheter till ökad 

rättssäkerhet. Enligt skäl 6 bidrar en harmonisering på unionsnivå av de 

upphovsrättsliga reglerna till att motverka inskränkningar i den fria rörligheten och 

en splittring av den inre marknaden. 

42. Dessa mål kan endast uppnås genom en fullständig harmonisering på hög nivå av 

skyddet för de exklusiva rättigheter som direktiv 2001/29 tillhandahåller, vilket 

domstolen också har bekräftat i sin rättspraxis. 

43. Domstolen har i sin rättspraxis fastslagit vilka företeelser som inte omfattas av 

kravet på harmoniserade regler i artikel 3 i direktivet. Således uttalade domstolen i 

Football Association Premier League att begreppet "överföring till allmänheten" 

inte omfattar "direkta framställningar och framträdanden", ett begrepp som anknyter 

till begreppet "offentligt framträdande" i artikel 1.1 i Bernkonventionen, vilket i sin 

tur inbegriper tolkning av verk inför den publik som befinner sig i fysisk och direkt 

kontakt med skådespelaren eller den som framför verket.5 Domstolen har vidare 

med utgångspunkt från skäl 23 i direktivet preciserat att rätten till överföring till 

allmänheten inte omfattar åtgärder som inte innefattar en "sändning" eller 

"vidaresändning" av ett verk, såsom direkta framföranden av verket.6 

44. Kommissionen konstaterar att det i förevarande mål inte är fråga om någon direkt 

framställning eller något direkt framträdande som inte omfattas av artikel 3 i 

direktivet. 

45. Till skillnad från direktiv 2006/115/EG (tidigare direktiv 92/100/EEG) om 

uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och 

om upphovsrätten närliggande rättigheter finns det i direktiv 2001/29 ingen 

bestämmelse som uttryckligen tillåter medlemsstaterna att föreskriva mera 

långtgående skydd. I skäl 23 har lagstiftaren klargjort att rätten till överföring till 

allmänheten inte bör omfatta några andra åtgärder än de som anges i direktivet. 

Domstolen har vidare fastslagit att ett effektivt och strikt skydd av upphovsrätten 

bara kan tillhandahållas inom den ram som gemenskapslagstiftaren har upprättat och 

Dom av den 4 oktober 2011, punkterna 201 - 202. 

Domstolens dom den 24 november 2011 i mål C-283/10, Circul Globus Bucureşti (Circ & 
Variete Globus Bucureşti) mot Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România -
Asociafiapentru Drepturi de Autor - (UCMR - ADA), [2011] REU I-OOOOO; punkten 40. 
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att det således inte ankommer på domstolen att till förmån for upphovsmännen 

skapa nya rättigheter som inte stadgats i direktiv 2001/29.7 

46. Kommissionen drar därför slutsatsen att upphovsmannens rättigheter har 

harmoniserats fullständigt genom artikel 3.1 i direktiv 2001/29. 

Domstolens dom den 17 april 2008 i mål C'456/06, Peek & Cloppenburg KG mot Cassino SpA., 
[2008] REG 1-02371, punkterna 37 - 38. 
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SLUTSATS 

Med hänsyn till det ovan anförda får kommissionen föreslå att den nationella 

domstolens frågor besvaras enligt följande. 

1. Artikel 3.1 i Europaparlamentets oeh rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 

maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående 

rättigheter i informationssamhället ska tolkas så att det inte är fråga om 

överföring till allmänheten av ett skyddat verk, om någon annan än 

innehavaren av upphovsrätten till ett visst verk tillhandahåller en klickbar 

länk till verket på sin webbsida. 

2. En överföring till allmänheten enligt artikel 3.1 i direktiv 2001/29 föreligger 

om verket som den klickbara länken hänvisar till finns på en webbsida till 

vilken åtkomsten är begränsad på något sätt, under förutsättning att den som 

tillhandahåller den klickbara länken vidtagit ett ingrepp som innebär att 

verket sänts eller vidaresänts till en ny publik. 

3. Ett tillhandahållande av en klickbar länk utgör inte en överföring till 

allmänheten förutsatt att länken enbart hänvisar till en webbsida där verket 

finns tillgängligt, att länken inte gör verket åtkomligt för en publik som 

rättighetsinnehavaren inte haft i åtanke när verken tillgängliggj ordes på 

webbsidan, samt att verket, när användaren klickat på länken, inte presenteras 

på ett annat sätt än det på vilket rättighetsinnehavaren lagligen tillhandahållit 

verket på internet. 

4. Eftersom upphovsmannens rättigheter harmoniserats fullständigt genom 

artikel 3.1 i direktiv 2001/29, får en medlemsstat inte föreskriva ett mera 

omfattande skydd än som följer av denna bestämmelse. 

Julie SAMNADDA Jūhan ENEÉREN 

Kommissionens ombud 




