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Sammanfattning 
I takt med den gränsöverskridande handeln har intrång i immateriella rättigheter blivit ett 

växande problem i Europa och resten av världen. I juni år 2008 inleddes förhandlingar om 

ett nytt internationellt handelsavtal mellan Europa, dess medlemsländer och tio andra län-

der som ska hindra intrång i immateriella rättigheter. Avtalet heter ACTA, vilket står för 

Anti-Counterfeiting Trade Agreement.  

Den 26 januari 2012 skrev EU och tjugotvå av dess tjugosju medlemsstater under en av-

siktsförklaring till avtalet och EU:s interna processer om avtalet inleddes. I samband med 

detta påbörjades stora protester mot avtalet runt om i Europa. Allmänheten propagerade 

att ACTA-avtalets regler avseende internet inskränker medborgares fri- och rättigheter i 

EU såsom rätten till yttrandefrihet, informationsfrihet, integritetsskydd och dataskydd. Ef-

ter flertalet protester och 2,4 miljoner underskrifter till Europaparlamentet orsakades en 

osäkerhet till avtalet bland EU:s institutioner och medlemsländernas myndigheter. Detta 

ledde till att Europakommissionen skickade avtalet till Europadomstolen för prövning.  

Frågan är huruvida ACTA-avtalets regler, som ska säkerställa skyddet av immateriella rät-

tigheter på internet, är förenliga med EU:s grundläggande fri- och rättigheter. I följande 

uppsats kommer utredas och besvaras om avtalet kommer inskränka EU: medborgares 

grundläggande fri- och rättigheter avseende internet eller om det är förenligt. Slutsatsen 

som presenteras i uppsatsen är att ACTA-avtalets regler avseende internet inte är förenliga 

med EU:s grundläggande fri- och rättigheter. 
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Abstract  
In tune with the cross-border trade the infringement of intellectual property rights has be-

come a growing problem in Europe and the rest of the world. In June 2008 negotiations 

about a new international agreement was initiated between Europe, its member states and 

ten other countries, which will restrict infringements of intellectual property rights. The 

agreement is called ACTA, which stands for Anti-Counterfeiting Trade Agreement.  

On January 26, 2012 the European Union (EU) and twenty-two of its twenty-seven mem-

ber states signed a letter of intent to the agreement and the EU’s internal processes of the 

agreement began. Large protests against the agreement initiated around Europe in connec-

tion to this. The public campaigned for that the ACTA-agreement conditions regarding In-

ternet restrict citizens’ freedoms and rights in the EU such as freedom of expression, free-

dom of information, privacy and data protection. After several protests and 2, 4 million 

signatures sent to the European Parliament, an uncertainty to the agreement arose among 

the EU institutions and national authorities. This caused that the European Commission 

sent the agreement to the European Court of Justice for a judgement.  

The question is whether or not the ACTA-agreement conditions, that will ensure the pro-

tection of intellectual property rights on Internet, are compatible with the EU’s fundamen-

tal freedoms and rights. In the following thesis the ACTA-agreement will be analysed to 

see if the agreement will restrict European citizen’s fundamental freedoms and rights re-

garding Internet, or if it is compatible with EUs legislation. The conclusion presented in 

this thesis is that the ACTA-agreement conditions on Internet are not compatible with 

EU’s fundamental freedoms and rights.   
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1Inledning 

1.1 Bakgrund  
I Europa och världen över har den gränsöverskridande handeln på internet ökats. I sam-

band med ökningen har intrång i immateriella rättigheter på internet blivit ett växande pro-

blem. Den illegala fildelningen, av exempelvis musik och filmer, har skapat förluster för 

flertalet upphovsrättsmän eftersom de inte får betalt för sina verk då de sprids av internet-

användare som möjliggör att allmänheten kan ta del av verken gratis. 

I juni 2008 inledde Europa och dess tjugosju medlemsländer tillsammans med tio1 andra 

länder förhandlingar om ett internationellt handelsavtal som ska stoppa intrång i immateri-

ella rättigheter på internet. Avtalet heter ACTA, vilket står för Anti-Counterfeiting Trade 

Agreement. Förhandlingarna om avtalet hölls länge under sekretess, men trots detta läckte 

dokument om avtalet ut på internet. Spridningen orsakade att medborgarna i Europa 

snabbt fick del av avtalet och protester mot avtalet inleddes. Av befolkningen riktades kri-

tik mot avtalets rådande sekretess och dess bestämmelser med åtgärder som ska säkerställa 

skyddet för immateriella rättigheter på internet. Befolkningens åsikt är att ACTA-avtalets 

åtgärder kommer att inskränka medborgares grundläggande fri- och rättigheter på internet i 

Europa, där rätt till integritet, yttrandefrihet, informationsfrihet och dataskydd stadgas. 

Trots flertalet protester mot ACTA-avtalet fortskred förhandlingarna mellan EU, dess 

medlemsstater och de andra länderna. 

År 2010 avslutades förhandlingarna och den slutliga lydelsen av avtalet offentliggjordes. 

Den 26 januari 2012 undertecknade EU avsiktsförklaringen till avtalet. Detta innebar för 

EU:s del att de kunde fortsätta med sina interna förhandlingar om avtalet. Förhandlingarna 

i EU fortskred, där Europaparlaments åsikt till avtalet hördes och medlemsländernas reger-

ingar i EU:s ministerråd röstade om avtalet. ACTA-avtalet godkändes i de båda instanserna. 

I samband med befolkningens stora protester mot avtalet och 2,4 miljoner underskrifter 

som skickades till Europaparlamentet mot ACTA-avtalet uppstod en osäkerhet till avtalet 

bland medlemsländernas regeringar och Europaparlamentet. Detta ledde till att Europa-

kommissionen hänvisade ACTA-avtalet till Europadomstolen för prövning, där det ska ut-

redas huruvida ACTA-avtalets åtgärder på internet är förenliga med EU:s grundläggande 

fri- och rättigheter. I följande uppsats kommer en analys göras där författaren kommer för-

                                                
1 USA, Australien, Sydkorea, Kanada, Singapore, Japan, México, Schweiz, Marocko och Nya Zeeland. 
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söka bringa klarhet i om ACTA-avtalet är förenligt med EU:s fri- och rättigheter på inter-

net eller inte. 

1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med denna uppsats är att utreda frågan;  

• Är ACTA-avtalets regler som ska säkerställa skyddet av immateriella rättigheter på 

internet förenliga med EU:s grundläggande fri- och rättigheter? 

Uppsatsen är avgränsad till att endast beröra ACTA-avtalets regler som ska säkerställa im-

materiella rättigheter på internet, artikel 11, 23(1) och 27(4), och delarna av EU:s regelverk 

som behandlar grundläggande fri- och rättigheter på internet. Avgränsningen medför att 

ACTA-avtalets andra regler på det immateriella rättsområdet inte berörs, vilket beror på av-

talets omfattande storlek. Av EU:s regelverk berörs inte EU:s övriga fri- och rättigheter in-

gående utan på en ytlig nivå, men nämns för att ge läsaren en generell uppfattning och för-

ståelse om vilka andra fri- och rättigheter EU:s regelverk innefattar. Anledningen till detta 

är att endast EU:s grundläggande fri- och rättigheter avseende internet i EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna, Europakonventionen av mänskliga rättigheter, samt fördraget 

om den Europeiska Unionens funktionssätt och direktiv på området är av relevans att be-

skriva för att kunna besvara syftet. Med bakgrund till detta utelämnas en redogörelse av 

rättspraxis på EU:s gällande rätt avseende internet, men nämns i beskrivningen av den sub-

sidiära rätten för att läsaren ska veta att det finns och utgör en del av EU:s lagstiftning.  

I beskrivningen av EU:s regelverk nämns kortfattat vilka rättsordningar regelverket är upp-

byggt av; den primära, sekundära och subsidiära rätten för att läsaren ska förstå hur EU:s 

fri- och rättigheter är beskaffat i EU:s regelverk. I den primära rätten avgränsas däremot 

endast till att beröra regelverkets två huvudfördrag och inte dess tredje fördrag2 på grund 

av att det består av regler om kärnenergi, vilket inte är av relevans att använda i utredningen 

av uppsatsen. Av EU:s olika avtal, nämns bilaterala och regionala avtal, men endast interna-

tionella handelsavtal förklaras på grund av att ACTA-avtalet utgör ett sådant avtal. Därtill 

redogörs även för TRIPS avtalet kortfattat, på grund av att ACTA-avtalet kommer 

komplettera dess bestämmelser om det godkänns. Med anledning av båda nämnda orsaker 

utelämnas en beskrivning av EU:s andra avtal eftersom de inte berörs av ACTA-avtalet.  

                                                
2 Euratom – Fördraget som innehåller regler om kärnenergi i EU http://www.eu-upplysningen.se/Om-

EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/EUs-fordrag/.  
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I kapitlet om ACTA-avtalets bakgrund ges en beskrivning över hur och varför avtalet för-

handlats fram, vilka länder som förhandlat fram det, vad avtalet är för något och vad målet 

med avtalet är. Men därefter avgränsas till att endast förklara ACTA-avtalets process i EU, 

vilken kritik Europas medborgare har riktat mot avtalet och varför avtalet har skickats till 

Europadomstolen, vilket är av relevans för att kunna utreda syftet om ACTA-avtalets åt-

gärder på internet är förenligt med EU:s grundläggande fri- och rättigheter. I synpunkter 

om ACTA-avtalet beskrivs endast den Europeiska datatillsynsmannens åsikter och Euro-

paparlamentets åsikter om avtalet. Författaren beskriver endast dessa inrättningars åsikter 

på grund av att deras synpunkter anses tillräckliga för att läsaren ska få en bild av både po-

sitiva och negativa åsikter om avtalet. Med anledning av detta har författaren utelämnat Eu-

ropaparlamentets åsikter till avtalet, men även på grund av att Europaparlamentet ännu inte 

har uttryckt sin sista ståndpunkt till avtalet och därmed har en redogörelse av Europapar-

laments åsikt till avtalet utelämnats. 

I analysen jämförs ACTA-avtalet bestämmelser med EU:s grundläggande fri- och rättighe-

ter, samt direktiv på området. Däremot har en avgränsning gjorts i utredningen av analysen. 

Av EU:s direktiv på området i analysen, som beskrivs under kapitel 2.2.2, jämförs endast 

datalagringsdirektivet, dataskyddsdirektivet och telekompaketet. E-handelsdirektivet och 

IPRED-lagen utelämnas på grund av att författaren anser att de andra direktiven är av mer 

betydelse att jämföra med ACTA-avtalets regler för att kunna redogöra skillnaderna och 

sedan kunna svara på syftet om ACTA-avtalets regler kan anses förenliga med EU:s grund-

läggande fri- och rättigheter eller inte. 

1.3 Metod och material 
I uppsatsen ska en deskriptiv metod användas för att kunna beskriva EU:s regelverk, EU:s 

olika avtal, EU:s beslutsprocess av internationella handelsavtal och EU:s gällande rätt avse-

ende internet. Därtill kommer en deskriptiv metod användas i redogörelsen av ACTA-

avtalet för att kunna beskriva den allmänna bakgrunden till avtalet, avtalets process i EU, 

vilka bestämmelser det innefattar på internet och för att kunna använda doktrin där rele-

vanta synpunkter på området konkretiseras.  

I analysen i uppsatsen ska en utredande och problembaserad metod användas för att försö-

ka bringa klarhet i syftet, huruvida ACTA-avtalets regler avseende internet är förenliga med 

EU:s grundläggande fri- och rättigheter eller inte. För att kunna utreda syftet kommer en 

jämförelse mellan ACTA-avtalets regler och EU:s grundläggande fri- och rättigheter göras 
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där deras regler som är likvärdiga varandra ställs mot varandra. I slutsatsen ska en deskrip-

tiv metod användas där författaren besvarar sitt syfte. I övrigt kommer kursiverad text i vis-

sa kapitel användas för att markera viktiga juridiska ord.  

Det material som kommer användas för att beskriva EU:s regelverk, EU:s avtal, EU:s be-

slutsprocess internationella handelsavtal och gällande rätt på internet är EU:s fördrag om 

den Europeiska Unionen, EU:s fördrag om den Europeiska Unionens funktionssätt, EU:s 

stadga om de grundläggande rättigheterna och Europakonventionen om mänskliga rättig-

heter och direktiv, samt doktrin och internet källor. Till övervägande del kommer internet 

källorna europa.eu, ec.europa.eu och eur-lex.se användas på grund av att de redogör för de 

väsentligaste aspekterna av lagstiftningen i Europa på ett objektivt, lättillgängligt och kort-

fattat sätt, samt för att EU:s lagstiftning i form av direktiv och avtal som författaren behö-

ver tillgång till i uppsatsens utredning finns tillgänglig där. Som komplement till detta mate-

rial kommer dessutom andra internet källor, som exempelvis eu-upplysningen.se och reger-

ingen.se användas. I användningen av internet källor och tidsskrifter(doktrin) på internet 

kommer författaren vara kritisk i bedömningen av materialets trovärdighet och jämföra 

med EU:s officiella hemsida europa.eu för att inga felaktigheter i fakta materialet ska upp-

komma. Direktiv i uppsatsen ska användas för att kunna redogöra för EU:s gällande rätt 

avseende internet.  

I utredningen av ACTA-avtalet ska dess avtal, som finns på Europeiska Unionens webb-

plats, brukas på engelska och svenska för att kontrollera att inga väsentliga skillnader råder i 

språklig utformning. Därtill kommer även svenska och engelska artiklar på området använ-

das, som utgör doktrin, där väsentliga ståndpunkter regleras. Doktrin är en sekundärkälla 

som är av relevans att gestalta i uppsatsen för att läsaren ska kunna förstå vilken problema-

tik avtalet kan ha. Svensk doktrin som ska användas i utredningen kommer hämtas från 

högskolebibliotekets webbplats artikelsök, infotorg.se, dn.se, och regeringen.se. Engelsk 

doktrin som används i utredningen kommer hämtas från hemsidan europa.se, där material 

från europaparlamentet, europakommissionen och europeiska datatillsynsmannen kommer 

brukas. I övrigt kommer inga andra rättskällor i form av rättspraxis bearbetas för utred-

ningen av ACTA eftersom det inte finns då avtalet inte utgör gällande rätt utan fortfarande 

är ett förslag som utreds hos Europadomstolen. 

I analysen kommer material som tidigare använts i beskrivningen av EU och ACTA-avtalet 

i uppsatsen brukas för att kunna utreda syftet. I analysen ska reglerna i ACTA-avtalet som 
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innefattar åtgärder på internet användas för att kunna göra en jämförelse med EU:s grund-

läggande fri- och rättigheter som föreskrivs i EU:s stadga om de grundläggande fri- och rät-

tigheterna, Europakonventionen om mänskliga rättigheter och direktiv på området. Därtill 

kommer författaren i sin analys beakta synpunkterna från Europeiska datatillsynsmannen 

och Europakommissionären Karel De Gucht som författare håller med om och använder 

för att uttrycka sina egna åsikter.  

1.4 Disposition 
I kapitel två ges inledningsvis en allmän överblick av hur EU:s regelverk är utformat och 

vilken gällande rätt EU har på internet, där dess grundläggande fri- och rättigheter beskrivs. 

Därtill redogörs även för EU:s direktiv på området; dataskyddsdirektivet, direktivet om 

elektronisk handel, IPRED-lagen, datalagringsdirektivet och telekompaketet. I kapitel tre 

förklaras bakgrunden till ACTA-avtalet. Därefter beskrivs ACTA-avtalets process i EU, där 

EU:s förhandlingar om avtalet och allmänhetens kritik som riktats mot avtalet framställs. 

Efter detta beskrivs ACTA-avtalets internetregler, där dess regler med åtgärder på internet 

skildras och avfattas. I slutet av kapitlet redogörs synpunkter som givits på avtalets be-

stämmelser avseende internet av den Europeiska datatillsynsmannen och Europakommis-

sionen.   

I kapitel fyra inleder författaren sin analys med en inledning som sammanfattar föregående 

avsnitt i uppsatsen för att sedan kunna utreda syftet. I utredningen av syftet ställs ACTA- 

avtalets regler gentemot EU:s grundläggande fri- och rättigheter, samt direktiv på internet 

där författaren åskådliggör om avtalet är förenligt med EU:s grundläggande fri- och rättig-

heter och gällande rätt i EU:s direktiv. Därefter avslutas analysen med en redogörelse för 

ACTA-avtalets framtidsaspekter, där författaren beskriver sin åsikt om hur avtalets framtid 

ser ut. I kapitel fem avslutar författaren med en slutsats där författaren besvarar sitt syfte.    
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2 Europeiska Unionen (EU) 

2.1 Allmänt om EU:s regelverk 
Regelverk inom EU3 är uppbyggt av den franska termen L´acquis communautaire, vilken i 

grund och botten står för ” EU som det är” och innebär att man godtar EU som man fin-

ner det. När ett kandidatland således vill ansluta sig och bli ett medlemsland i EU så måste 

det acceptera EU:s regelverk och införliva det som en del i sin egna nationella lagstiftning.4 

Regelverket i EU är därför överordnad medlemsländernas nationella lagar och har företrä-

de framför medlemsländernas nationella lagar.5 

EU:s regelverk består av tre olika rättskällor; primära, sekundära och subsidiära. Till primä-

ra rättskällor räknas de två grundläggande fördragen, Fördraget om Europeiska Unionen 

(FEU) och Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF). Dessa fördrag ut-

gör ett bindande avtal mellan EU:s länder som anger Unionens grundläggande integrations-

syfte och vikten av att bevara och säkra fred, frihet och säkerheten inom Europa.6 Förutom 

det angivna anger även fördragen hur beslut ska fattas inom EU, vilka regler som EU:s in-

stitutioner ska följa och relationen mellan EU och dess medlemsländer.7 

Den sekundära rätten regleras i artikel 288 FEUF och består av förordningar, direktiv, be-

slut och yttranden och rekommendationer som har sin grund i EU:s två fördrag och utgör 

EU:s lagstiftning.8 De organ som är ansvariga i utformandet av EU:s lagstiftning är EU:s 

institutioner; Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet.9 Dock 

kan även Europadomstolen vara delaktig vid lagstiftningsärenden om det finns tolknings-

frågor om en ny föreslagen lag.  

                                                
3 EU består av 27 medlemsländer, se bilaga 1.  

4 http://europa.eu/abc/eurojargon/index_en.htm. 

5 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s.75. 

6 http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/EUs-fordrag/. 

7 http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-making/treaties/index_sv.htm. 

8  http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14534_sv.htm. 

9 http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/treaty_sv.htm. 
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Till den subsidiära rätten innefattas rättspraxis, vilken täcker källor utan grund i fördragen 

som utgörs av folkrättens regler och allmänna rättsprinciper. När det finns luckor i den 

primära eller sekundära rätten brukar denna användas flitigt av Europadomstolen.10  

2.1.1 FEU och FEUF   

FEU innehåller gemensamma regler för EU och betonar särskilt EU:s demokratiska bas, 

som bygger på principerna om frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och 

rättsstatsprincipen11. Dessa principer är gemensamma för alla medlemsstater och ska följas 

därefter. Ett av målen i FEU är att avskaffa inre gränskontroller och bevara en för EU 

gemensam gränskontroll mot omvärlden och att utveckla ett rättssamarbete mellan med-

lemsstaterna i syfte att bekämpa brottslighet bland annat. Det man vill uppnå inom EU är 

en ekonomisk gemenskap. Enligt principerna för FEU är den grundläggande vägen för att 

uppnå en ekonomisk gemenskap att upprätta en gemensam marknad enligt artikel 2 och ar-

tikel 3 FEU.12 

FEUF kompletterar FEU med mer ingående och praktiskt inriktade bestämmelser.13 Kär-

nan i FEUF är den gemensamma marknaden som regleras i artikel 2 och artikel 3 FEU.14 

En av den gemensamma marknadens centrala komponenter är den inre marknaden15, vil-

ken innefattar de fyra friheterna om fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. 

Detta innebär bland annat att ett företag från ett medlemsland ska kunna etablera sig i ett 

annat medlemsland och att inga hinder för transport av varor ska föreligga. Samtidigt ska 

en fri konkurrens råda på den inre marknaden, där alla slags åtgärder som snedvrider kon-

kurrensen är förbjudna. Utöver detta innehåller EU:s fördrag även ytterligare regler för 

handel och tjänster, som exempelvis upphovsrättsliga regler.16 

                                                
10 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14533_sv.htm. 

11 Rättsstatsprincipen innebär att ”ingen får stå över eller under lagen, att staten är skyldig att följa gällande 
rätt och att det finns garantier mot missbruk av statsmakten. Dessutom krävs att lagar stiftas och tillämpas 
utan diskriminering och med respekt för mänskliga rättigheter.” 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?action=pod_show&id=17&module_instance=3. 

12 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s.22-23. 

13 http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/EUs-fordrag/. 

14 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s.22-23. 

15 Den inre marknaden består av EU länderna och Norge, Island och Liechtenstein via EES-avtalet. 

16 http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Handel-och-tjanster-inom-EU/.  
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2.1.2 Förordningar, direktiv och beslut  

Vad en förordning är regleras i artikel 288.2 FEUF, där det regleras att ” en förordning ska ha 

allmän giltighet. Den skall vara bindande i sin helhet och direkt tillämplig i alla medlemssta-

ter”. Med citeringen menas att förordningar ska tillämpas som direkt gällande rätt av med-

lemsländernas myndigheter och domstolar och att de kan åberopas av enskilda. Däremot 

får inte en förordning införlivas eller omvandlas till nationell rätt, om det inte är stadgat i 

förordningen.17 Vid ett beslut om en ny förordning krävs inte enhällighet, utan kvalificerad 

majoritet om inte annat stadgas.18 

I artikel 288.3 FEUF anges vad ett direktiv är. Ett direktiv är bindande, riktat till medlems-

staterna och ska genomföras i medlemsstaternas nationella rättsordningar. I direktivet an-

ges vilket mål varje medlemsstat ska uppnå och inom vilken tid medlemsstaterna ska ha in-

förlivat direktivet i sin nationella lagstiftning. Men däremot finns det inget krav för hur ett 

direktiv ska genomföras. Situationen är den att det är upp till varje medlemsstat att be-

stämma direktivets form och metod vid dess genomförande.19 När det gäller beslut att anta 

ett nytt direktiv krävs vanligtvis kvalificerad majoritet och inte enhällighet om inget annat är 

föreskrivet.20   

Vad ett beslut är stadgas i artikel 288.4 FEUF, där det framkommer att ett beslut är bindan-

de till alla delar. Men om det framgår i beslutet till vilka eller vem det riktar sig till så är det 

endast bindande för dessa och inte för andra.21 

2.1.3 Rekommendationer och yttranden 

I artikel 288.5 FEUF regleras rättsakterna yttranden och rekommendationer. Dessa är i jämförel-

se till förordningar, direktiv och beslut inte bindande. Med att varken yttranden och re-

kommendationer är bindande menas att medlemsländerna inte är tvungna att följa dem. 

Men ibland kan de båda rättsakterna ha en del indirekta effekter. Ett exempel på detta är 

när Europadomstolen använder sig av dem som underlag vid tolkning av EU: rätten.22  

                                                
17 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s.31-32. 

18 http://www.regeringen.se/sb/d/2475/a/15458.  

19 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s.32. 

20 http://www.regeringen.se/sb/d/2475/a/15458.  

21 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s.34. 

22http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/Olika-typer-av-EU-lagar/ 
och Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s.34. 
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2.1.4 Avtal i EU 

På handelsområdet i EU finns det olika internationella avtal; bilaterala och regionala avtal. 

Ett av avtalen på området är internationella handelsavtal. EU:s behörighet att ingå ett in-

ternationellt handelsavtal regleras i artikel 207 FEUF, där EU och dess institutioners exklu-

siva kompetens på området regleras.23 De handelsområden som ett avtal kan ingås i ut-

trycks inte fullständigt, men i artikel 207.1 FEUF nämns antidumpning, tullar, subventions-

åtgärder och exportpolitik. På senare år har däremot tillämpningsområdet för handeln ut-

vidgats i samband med utveckling av världshandeln och omfattar inte längre endast handel 

med varor. Utvecklingen har fört med sig att vissa delar av bilaterala och regionala avtals-

förhandlingar om immaterialrätt även faller under artikel 207.1 FEUF.24 

Ett exempel på ett internationellt avtal som EU och dess medlemsländer omfattas av är 

TRIPS avtalet som står för Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.25 Det är ett inter-

nationellt handelsavtal som utgör ett av de tre huvudavtalen i World Trade Organisation 

(WTO). Det avtalet behandlar är det immaterialrättsliga skyddet på det immaterialrättsliga 

området, som exempelvis patent, varumärken och upphovsrätt.26   

2.1.5 EU:s beslutsprocess - Internationella handelsavtal 

När ett nytt lagförslag i form av direktiv eller avtal ska antas av EU, måste dess tre institu-

tioner, Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet göra det i 

förenlighet med artikel 207 FEUF som reglerar handelsområden och artikel 218 FEUF 

som innefattar bestämmelser för internationella avtal.27 Utöver detta måste alla rättsakter i 

form av direktiv, förordningar eller beslut som EU:s institutioner antar ha en rättslig grund 

i en eller flera artiklar i EU:s fördrag.28  

Hur ett förslag blir ny lag eller ett nytt avtal i EU är en beslutsprocess. Det börjar med att 

Europeiska Kommissionen lämnar ett förslag och skickar det till Europaparlamentet och 

                                                
23 Kommerskollegium, Handbok för EU:s bilaterala och regionala avtal, s.7. 

24 Kommerskollegium, Handbok för EU:s bilaterala och regionala avtal, s.8-9. 

25http://www.kommers.se/Handelspolitiskt-ABC/Trade-Related-Aspects-of-Intellectual-Property-Rights-
Agreement-on-TRIPS/.  

26 http://www.regeringen.se/sb/d/2653/a/140874.  

27 Kommerskollegium, Handbok för EU:s bilaterala och regionala avtal, s.10. 

28http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/EUs-makt-varierar-mellan-
olika-politikomraden/. 
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Europeiska rådet för godkännande. När Europaparlamentet fått förslaget ska de diskutera 

det och sedan rösta fram sin ståndpunkt till det. Därefter skickar Europaparlamentet sin 

ståndpunkt till Europiska rådet som också ska bestämma sin ställning till Europeiska 

Kommissionens förslag och Europaparlamentets framlagda ståndpunkt. Om det skulle vara 

så att Europaparlamentet och Europiska rådet har delade meningar om förslaget, kan det 

behandlas om tre gånger. Men om de inte kommer överens faller Europeiska Kommissio-

nens förslag och ingen ny lag eller nytt avtal grundas. Förutsättningen för att ett förslag ska 

kunna införas och bli en del av EU:s lagstiftning i form av lag eller avtal är att Europapar-

lamentet och Europeiska rådet är eniga i sitt beslut. När ingen oenighet uppstår till Europe-

iska Kommissionens förslag blir det gällande lag/avtal i EU och ska genomföras och följas 

i alla EU:s medlemsländer.29 

2.2 EU:s gällande rätt avseende internet  

2.2.1 Grundläggande fri- och rättigheter  

Den lagstiftning som EU måste beakta i antagande av nya bestämmelser på internet regle-

ras i Europakonventionen om mänskliga rättigheter (EKMR) artikel 8 och 10 och i EU:s 

stadga om de grundläggande rättigheterna artikel 8, 7 och 11, där integritetsskydd, data-

skydd, yttrandefrihet och informationsfrihet är grundläggande värderingar för EU. Dessa 

regler måste EU:s institutioner ta hänsyn till i antagande av nya regler, avtal och förfaran-

den på internet. Utöver detta måste även ett förslag vara förenligt med artikel 16 i FEUF, 

där rättigheten till dataskydd också stadgas.30  

I artikel 8(1) EKMR regleras integritetsskyddet som uttrycker att respekt ska råda för privat 

och familjeliv. I artikel 8(2) EKMR stadgas att en offentlig myndighets utövande inte får 

inkräkta på rättigheten i artikel 8(1) EKMR om det inte är nödvändigt för att förebygga 

oordning eller brott eller för att skydda rättsordningens friheter och rättigheter.31 I artikel 

10 EKMR regleras rätten till yttrandefrihet, som innebär en rättighet att framhäva sina åsik-

ter och tankar, samt rätten att sprida och ta emot information inom EU:s territorium.32 

                                                
29 http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/Sa-beslutar-EU/. 

30 Europeiska Unionens officiella tidning, Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2010 om insynen 
och läget i Acta-förhandlingarna (2010/C 349 E/10), C 349 E/48 p.12. 

31 Artikel 8(1) och Artikel 8(2) EKMR. 

32 Artikel 10 EKMR.  
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I EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna motsvarar artikel 7 samma rättigheter 

som garanteras i artikel 8 EKMR.33 Detta framgår även i EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna i artikel 52(3) som har till syfte att trygga reglerna i EU:s stadga om de grund-

läggande rättigheterna och i EKMR som motsvarar varandra, genom principen att reglerna 

som motsvarar varandra har samma lydelse.34 

I Artikel 8(1) i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna föreskrivs rätten till skydd 

av personuppgifter (dataskydd). I Artikel 8(2) i samma lag, stadgas att ”uppgifterna ska be-

handlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens sam-

tycke eller någon annan legitim och lagenlig grund”.35 Artikel 8 är grundad på artikel 286 

FEUF och direktivet 95/46/EG36.37 Rätten till skydd av personliga uppgifter ska utövas en-

ligt villkoren i artikel 8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Rättigheten till da-

taskydd kan enbart begränsas enligt villkor i artikel 52(1) i EU:s stadga om de grundläggan-

de rättigheterna om begränsningar, med hänsyn till proportionalitetsprincipen, kan anses 

nödvändiga i förhållande till unionens mål som är av allmänt samhällsintresse eller för att 

skydda andra människors fri- och rättigheter.38  

I artikel 11(1) i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna formuleras rätten till infor-

mationsfrihet och yttrandefrihet. I artikeln framgår vad dessa rättigheter innebär “åsiktsfri-

het samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets in-

blandning och oberoende av territoriella gränser”.39 

2.2.2 Direktiv   

I takt med den ökade gränsöverskridande handeln på internet har lagstiftningen i EU be-

hövt utvecklas. Ökningen har märkts i samband med att tillgängligheten på internet har ut-

vidgats för internetanvändarna. Däremot har tillgängligheten inte haft någon positiv verkan 

för upphovsrättsmännen. Genom den ökade gränslösheten på nätet har nämligen olovlig 

                                                
33 Council of the EU, Charter of fundamental rights of the European Union, s.25. 

34 Council of the EU, Charter of fundamental rights of the European Union, s.73. 

35 Artikel 8(2) Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

36 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på be-
handling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. 

37 Council of the EU, Charter of fundamental rights of the European Union, s.26. 

38 Artikel 52(1) Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

39 Artikel 11(1) Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
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fildelning av upphovsrättsskyddat material uppstått, som gjort att internetanvändare kan ta 

del av till exempel musik och filmer utan att behöva betala. På grund av detta har en förvir-

ring uppstått på det juridiska området. För att förstärka EU:s lagstiftning om internet har 

nya regler som ska göra det svårare för internetanvändarna att sprida upphovsrättskyddat 

material arbetats fram av Europeiska Kommissionen genom åren.40 De lagförslag som ac-

cepterats av Europaparlamentet och Europeiska rådet och blivit grundläggande lagar och 

regler i EU:s lagstiftning avseende internet är dataskyddsdirektivet, direktivet om elektro-

nisk handel, IPRED-lagen, datalagringsdirektivet och telekompaketet.41  

2.2.2.1 Dataskyddsdirektivet 

Dataskyddsdirektivet42 hanterar skydd av personuppgifter i EU. Det direktivet skyddar är 

fysiska personers fri- och rättigheter i samband med behandling av personuppgifter. Syftet 

med direktivet är att uppnå en bra balans mellan fri rörlighet av personuppgifter och integ-

ritetsskydd i EU. I direktivet redogörs strikta begränsningar för bruk av personuppgifter 

och insamling av personuppgifter. De uppgifter som direktivet skyddar är reglerade i artikel 

3(1) i direktivet där det uttrycks att uppgifter som är automatiserade behandlas, exempelvis 

ett företags databas som lagrar uppgifter om dess kunder, och uppgifter som ingår direkt 

eller som kan komma att ingå längre fram i traditionella pappersregister som inte är auto-

matiserade. I artikel 3(2) i direktivet regleras undantagen för vilka personuppgifter som inte 

omfattas av direktivets bestämmelser, vilka är de som företas av en fysisk person i samband 

med personens hushåll eller av rent privat natur, samt uppgifter som inte omfattas av ge-

menskapsrätten som exempelvis rör statens säkerhet eller försvar. 43 

2.2.2.2 Direktivet om elektronisk handel 

Direktivet om elektronisk handel44, även kallat för E-handelsdirektivet, infördes i EU:s re-

gelverk år 2000 den 8 juni. Direktivet är baserat på Europeiska Kommissionens meddelan-

de45 med innefattande riktlinjer för elektronisk handel och är omfattat av den inre markna-

                                                
40 Kuchler, Teresa, Mitt i politiken: slaget i luften, Riksdag & Departement 2009/38. 

41 Kuchler, Teresa, Mitt i politiken: slaget i luften, Riksdag & Departement 2009/38.  

42 Europaparlamentet och rådets direktiv 95/46 EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.  

43 http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l14012_sv.htm. 

44 Europaparlamentet och rådets direktiv 2000/31/EG, 8 juni 2000, om vissa rättsliga aspekter på informa-
tionssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden. 

45 KOM (97) 157 slutlig, Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och 
Sociala Kommittén och Regionkommittén, Ett europeiskt initiativ inom elektronisk handel. 
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dens principer om fri rörlighet och fri etableringsrätt. Syftet med direktivet är att klargöra 

rättsläget för den elektroniska handeln på europeisk nivå och frambringa en enhetlig lag-

stiftning för e-handeln i EU. Det direktivet innehåller är en ram för hur medlemsländernas 

lagstiftning på området ska vara utformad. Det förväntade resultatet med direktivet är att 

undanröja åtskillnaderna mellan medlemsländernas rättspraxis och till följd därav åstad-

komma en säkerhet som gynnar företagens och konsumenternas tillit till e-handeln.46 

Direktivets begrepp elektronisk handel omfattar alla slags e-tjänster i informationssamhället 

som är mellan tjänsteleverantörer47 som enbart är etablerade i EU. Exempel på e-tjänster 

som direktivet omfattar är bland annat nätbaserade verksamheter som nöjestjänster (filmer 

och musik), kvalificerade tjänster vilket bland annat används av läkare, advokater och revi-

sorer och marknadsföringstjänster.48 De regler som direktivet har som avser mellanhänders 

ansvar på internet regleras i avsnitt 4 artikel 12-14 i direktivet, där grundbulten är budbärar-

immuniteten som innebär att mellanhänder(sociala medier, internetoperatörer och webbho-

tell) inte vanligtvis kan hållas ansvariga för sina kunders kommunikation. Men om mellan-

händerna får kunskap om att brott mot upphovsrätten begåtts kan de vara skyldiga att 

ingripa. Förutom detta skildras även i artikel 15(1) i direktivet att mellanhänderna varken 

får bevaka e-trafikens innehåll eller åläggas att göra detta. Men vid brottsutredningar är de 

dock tvungna att bistå myndigheter med avlyssning och andra uppgifter som kan vara av 

relevans i utredningen enligt artikel 15(2) i direktivet. Dessa bestämmelser vilar särskilt på 

artikel 8 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter där skydd för privatliv och kor-

respondens regleras.49 

2.2.2.3 IPRED-lagen 

IPRED-lagen50 står för International Property Rights Enforcement Directive. Lagen är baserad på 

två deldirektiv, IPRED 1 det civilrättsliga sanktionsdirektivet och IPRED 2 det straffrätts-

                                                
46 http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/other_policies/l24204_sv.htm#KEY. 

47 Med begreppet tjänsteleverantörer menas en person, antingen juridisk eller fysisk, som erbjuder en av in-
formationssamhällets tjänster. 

48 http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/other_policies/l24204_sv.htm#KEY. 

49 http://www.dn.se/kultur-noje/guide-lagar-och-regler-pa-internet. 

50 Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för 
immateriella rättigheter, L 157/67. 
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liga sanktionsdirektivet, varav endast IPRED 1 antagits i EU och IPRED 2 fortfarande be-

arbetas hos Europeiska rådet.51 

IPRED 1, benämnt direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella 

rättigheter, antogs den 9 april 2004. Syftet med lagen är att harmonisera medlemsländernas 

lagstiftning för immateriella rättigheter och utöka EU:s befintliga rättsliga skydd i EU:s in-

ternationella konventioner, som t.ex. TRIPS avtalet.52 IPRED-lagen reglerar hur man ska 

beivra intrång i upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter. Lagen handlar om att ge 

upphovsrättsinnehavare, som bolag som tillverkar musik, filmer eller böcker, rättigheten att 

vända sig till domstol vid misstankar om piratkopiering för att få tillgång till uppgifter som 

operatörerna har om sina användare. Den här rättigheten regleras i direktivets artikel 8.53 

Om ett bolag vägrar lämna ut uppgifterna om de användare som är misstänkta för illegal 

fildelning kan han/hon dömas till böter och därmed kan bolaget ta upp fallet i en civilrätts-

lig skadeståndsprocess.54  

2.2.2.4 Datalagringsdirektivet  

År 2006 antog EU ett nytt direktiv, datalagringsdirektivet55, som kompletterar tidigare di-

rektiv 2002/58/EG56om integritet och elektronisk kommunikation. Direktivet faller under 

undantaget i artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna där intrång i en 

persons privatliv är acceptabelt om det är nödvändigt för ett lands säkerhet och kan skydda 

andra människors rättigheter och friheter. De regler som datalagringsdirektivet innehåller är 

sådana som medför att operatörer är skyldiga att spara användares kommunikationsuppgif-

ter på internet och telefon. Kommunikationsuppgifterna sparas för att polisen sedan ska 

kunna begära dem vid misstankar om grova brott.57 Den information som operatörerna är 

                                                
51 http://falkvinge.net/2008/10/13/piratjagarlagen-ipred1-del-i-bakgrund/. 

52 Direktiv 2004/48/EG, Ingress skäl 5-7 och 10. 

53 Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för 
immateriella rättigheter, L 157/67. 

54 Kuchler, Teresa, Mitt i politiken: slaget i luften, Riksdag & Departement 2009/38.  

55 Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som ge-
nererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunika-
tionstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58 EG. 

56 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgif-
ter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk 
kommunikation). 

57 http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sverige-i-EU-I-fokus/Sverige-infor-datalagringsdirektivet/. 
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skyldiga att lagra regleras i artikel 3 och artikel 5 i direktivet där det framgår att vem som 

kontaktar vem, var personerna vistas vid samtal och var de vistas när samtal avslutas, samt 

vid vilken tidpunkt de kontaktar varandra är uppgifter som ska lagras. Men av all informa-

tion som lagras sparas däremot inte innehållet i mejl eller samtal enligt artikel 5(2) i direkti-

vet. Det är endast uppgifter som uppvisar vem, när och var som sparas av tele- och internet 

operatörerna i 6 månader och högst två år från det datum kommunikationen ägde rum en-

ligt artikel 6 i direktivet.58 Dessa uppgifter används enbart av polisen vid brottsutredningar 

av allvarliga brott och vid terrorismbekämpning för att kunna kartlägga en persons nät-

verk.59 

2.2.2.5 Telekompaketet  

År 2009 antog EU ett annat direktiv, det så kallade Telekompaketet60 som utgjorde en änd-

ring på telekomsektorn och kompletterade tidigare lagstiftning, direktiv 2006/24/EG och 

direktiv 2002/58/EG, på området elektronisk kommunikation.61 Det direktivet huvudsak-

ligen kompletterade var lagstiftningsregler om myndighetstillsyn, internetanvändares rätts-

säkerhet, konkurrens och konsumentskydd. Vid antagandet av direktivet rådde det däremot 

oenighet mellan Europaparlamentet och Europeiska rådet om direktivets regler om inter-

netanvändares rättssäkerhet.62 Oenigheten grundade sig i att de två institutionerna inte 

kunde enas om hur den rättsliga processen skulle se ut om ett medlemsland inför regler 

som stänger av nätanvändare som ett straff för brott mot upphovsrätten. Men efter att Eu-

ropaparlamentet fick igenom garantier för nätanvändarnas rättssäkerhet, som innebar att 

ingen nätanvändare kan bli avstängd utan en juridisk prövning, kunde institutionerna 

komma överens.63  

                                                
58 Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som ge-

nererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunika-
tionstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58 EG. 

59 http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sverige-i-EU-I-fokus/Sverige-infor-datalagringsdirektivet/. 

60 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/136/EG om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhälls-
omfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunika-
tionstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn 
för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella till-
synsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen. 

61 http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24120_sv.htm. 

62 http://www.dn.se/fordjupning/europa-2009/telekompaketet-eu-parlamentet-rostade-ja. 

63http://www.dn.se/fordjupning/europa-2009/telekompaketet-tolkningsstrider-vantar-om-avstangning-av-
fildelare. 
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3 ACTA-avtalet  

3.1 Bakgrund  
Intrång i immateriella rättigheter har blivit ett växande problem som underminerar rättmä-

tig handel och en hållbar utveckling för världsekonomin. Intrång i de immateriella rättighe-

terna har orsakat betydande ekonomiska förluster för rättighetsinnehavare och legitima fö-

retag, samt medfört risker för allmänheten.64 Vid OECD (organisationen för ekonomiskt samar-

bete och utveckling) senaste uppskattning år 2005 uppgick piratkopierade och varumärkesför-

falskade produkter, bortsett från digitala produkter till 200 miljarder US dollar.65 I Europa 

Kommissionens statistik som publicerades i juli 2011 visades att antalet transporter som 

misstänks för brott mot immateriella rättigheter har ökat. År 2010 registrerades cirka 80 

000 fall av tullen vid EU:s yttre gräns och mer än 103 miljoner förfalskade produkter 

greps.66 För att effektivt säkerställa skyddet av immateriella rättigheter, som är av avgörande 

vikt för den ekonomiska tillväxten både världsomfattande och i all industri, har ett avtal 

som ska komplettera TRIPS-avtalet arbetats fram.67 De länder som förhandlat fram avtalet 

är EU och dess tjugosju medlemsländer68 och tio69 andra länder. I juni 2008 inleddes för-

handlingar om avtalet, som är ett nytt internationellt handelsavtal om gemensamma åtgär-

der mot upphovsrättsintrång på internet och varumärkesförfalskning. Avtalet heter ACTA, 

som står för Anti-Counterfeiting Trade Agreement.70  

Målsättningen med ACTA-avtalet är att skapa internationella standarder för att stärka 

skyddet av immateriella rättigheter, såsom patent, varumärkesskydd och upphovsrätt, på in-

ternationell nivå. Genom ACTA-avtalet förväntas intrång i de nämnda immateriella rättig-

heterna hindras. Vanliga intrångsproblem som avtalet syftar att hindra på området är ex-

empelvis fuskmediciner, plagiat av modekläder och illegala fildelningar av film och musik 

                                                
64 Europeiska Unionens Råd, 12196/8/11 REV 8, ACTA/sv 2. 

65http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IMPRESS&reference=20120220FCS38611&langua
ge=SV. 

66http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/354&format=HTML&aged=0&languag
e=EN&guiLanguage=en. 

67 Europeiska Unionens Råd, 12196/8/11 REV 8ACTA/sv 2. 

68 Se bilaga 1 EU:s medlemsländer.  

69 USA, Australien, Sydkorea, Kanada, Singapore, Japan, México, Schweiz, Marocko och Nya Zeeland. 

70 http://regeringen.se/sb/d/9338/a/185244. 
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på nätet.71 Däremot deltar inte Kina, Brasilien, Indien eller Ryssland i ACTA-avtalet, som 

är störst på marknaden att producera dessa produkter, på grund av att de anser att avtalets 

immateriella regler är alldeles för extrema och att det kommer skapa stora hinder för sprid-

ningen av bland annat medicin och kunskap.72  

Under förhandlingarna av ACTA-avtalet rådde en stark sekretess mellan länderna. Det var 

endast ländernas ansvariga myndigheter som hade insyn i förhandlingarna. I EU var det 

endast den Europeiska Kommissionen som hade insyn. Anledningen till att förhandlingar-

na hölls under sekretess var att förhandlingar om handelsavtal i regel sker under utrikessek-

retess,73 samt att vissa parter, bland annat USA, kunde kräva sekretess på grund av avtalets 

valda form, ett handelsavtal.74 Men trots den gällande sekretessen läckte dokument om av-

talet ut på internet. Via spridningen fick allmänheten kunskap om avtalet och en kritisk 

opinion mot avtalet bildades. Det som allmänheten riktade kritik mot var sekretessen kring 

avtalet då det omfattar frågor som är av betydelse för de deltagande ländernas medborga-

re.75 Därtill, riktades kritik mot avtalets regler med åtgärder som ska säkerställa skyddet av 

immateriella rättigheter på internet. Kritiken som riktades mot reglerna var att de kan hota 

EU:s grundläggande demokratiska rättigheter och friheter på internet.76 

I slutet av år 2010 blev förhandlingarna om ACTA-avtalet fullbordade och den slutliga ly-

delsen av avtalet offentliggjordes. I början av oktober 2011 undertecknades avtalets avsikts-

förklaring av länderna: Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydkorea, Japan, Singapore och 

Marocko. Den 26 januari undertecknade EU och tjugotvå av dess tjugosju medlemsländer, 

samt USA.77 Detta innebar att förhandlingarna avslutades och att en fullbordad avtalstext 

fanns, men inte att avtalet börjat gälla. Verkan av att alla delaktiga länder skrev på var att 

                                                
71 http://www.dn.se/nyheter/varlden/snabbguide-actaavtalet. 

72 http://www.dn.se/nyheter/politik/guide-det-har-ar-acta-avtalet. 

73 http://www.regeringen.se/sb/d/15850.  

74 http://www.dn.se/nyheter/varlden/snabbguide-actaavtalet. 

75 http://www.dn.se/nyheter/politik/guide-det-har-ar-acta-avtalet. 

76 http://www.dn.se/ekonomi/eu-kommissionen-backar-om-acta.  

77http://regeringen.se/sb/d/9338/a/185244, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IMPRESS&reference=20120220FCS38611&langu
age=SV. 
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respektive land kunde gå vidare med sina interna processer om ACTA-avtalet, där parla-

mentets åsikter i respektive deltagande land skulle höras.78 

3.2 ACTA-avtalet i EU 
Efter överläggningar i EU godkändes avtalet enhälligt bland alla medlemsländers regeringar 

i EU:s Europeiska råd. Vid omröstningen som hölls i Europaparlamentet erhölls majori-

tetsstöd. Men efter allmänhetens stora protester som riktades mot avtalet, att det kommer 

inskränka på EU:s grundläggande fri- och rättigheter om internet blev flera av medlemslän-

dernas regeringar tveksamma till om avtalet på något sätt är oförenligt med EU:s gällande 

rätt och därmed inte bör godkännas.79 Till Europaparlamentet sändes 2,4 miljoner under-

skrifter in mot ACTA-avtalet.80 Protesterna, underskrifterna mot avtalet och regeringarnas 

osäkerhet resulterade i att den Europeiska kommissionen den 4 april 2012 hänsköt ACTA- 

avtalet till Europadomstolen. 81 I Europadomstolen kommer en prövning göras huruvida 

ACTA-avtalets åtgärder som ska säkerställa skyddet av immateriella rättigheter på internet 

kan anses oförenliga med EU:s grundläggande fri- och rättigheter eller inte.82 Det som kriti-

serats i ACTA-avtalet är om dess åtgärder inskränker på EU:s grundläggande demokratiska 

fri- och rättigheter på internet. Avtalet är nu under en vilande process tills Europadomsto-

len kommer med ett utslag om ACTA-avtalet är förenligt eller inte.83 När utslaget kommer 

ges från Europadomstolen är osäkert. Europadomstolen kommer ta den tiden som är nöd-

vändig för att kunna utreda alla frågor som ställts om ACTA-avtalet och sedan ge ett avgö-

rande.84 Den dagen Europadomstolen ger sitt avgörande måste Europaparlamentet och 

EU:s medlemsländer rösta och godkänna avtalet för att EU ska kunna ansluta sig till 

ACTA-avtalet.85 För att ACTA-avtalet ska kunna träda i kraft och kunna tillämpas i EU 

krävs att avtalet träder i kraft vid samma tidpunkt för EU och dess tjugosju medlemssta-

                                                
78 http://www.dn.se/nyheter/politik/guide-det-har-ar-acta-avtalet. 

79 http://www.dn.se/ekonomi/eu-kommissionen-backar-om-acta.  

80http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IMPRESS&reference=20120220FCS38611&langua
ge=SV. 

81http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/354&format=HTML&aged=0&languag
e=EN&guiLanguage=en.  

82 http://regeringen.se/sb/d/9338/a/185244. 

83 http://www.dn.se/ekonomi/eu-kommissionen-backar-om-acta. 

84 http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/acta/questions-and-answers/. 

85 Sjögren, Per – Anders, ACTA granskas av EU-domstolen, Riksdag & departement 2012/7. 
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ter.86 När behandlingen av avtalet kommer ske i Europaparlamentet är dock ännu inte be-

stämd, men den förväntas ske under våren 2012. När ett beslut kommer ges är inte fast-

ställt, men troligtvis kan det ges i juni 2012.87 

3.3 ACTA-avtalets internetregler  

3.3.1 Åtgärder som ska skydda immateriella rättigheter 

Åtgärderna i ACTA-avtalet som ska skydda immateriella rättigheter i den digitala miljön, 

redogörs i artikel 11, 23(1) och 27(4) ACTA. Utöver detta finns en åtgärd som kallas för 

"three strikes", som handlar om att kunna stänga av internetanvändare efter tre varningar. 

Målet med ACTA-avtalets åtgärder är att bekämpa piratkopiering i den digitala miljön.88  

Det ramen ”three strikes” fastställer är under vilka villkor internetleverantörer och andra mel-

lanhänder kan göras ansvariga för intrång i upphovsrättsskyddat material som passerat de-

ras nät. Utöver detta förespråkar ramen ändrade rättsliga åtgärder för internetanvändarna 

som laddat ned eller upp upphovsrättsligt skyddat material. Några detaljer om ramen har 

däremot inte offentliggjorts, men går att utläsa av information som hittills lagts fram. Ur in-

formation som givits om avtalets åtgärd ”three strikes” går det att utläsa att internetleverantö-

rer kan bli ansvariga att stänga av internetanvändare efter tre varningar. Genom denna åt-

gärd kommer upphovsrättsinnehavarna ha en möjlighet att övervaka och identifiera inter-

netanvändare som misstänks ha utfört intrång på internet. Med hjälp av detta kommer in-

ternetleverantörerna medvetandegöras om dess användare som misstänk för intrång, som 

sedan kan medvetandegöra internetanvändarna att de utfört intrång i upphovsrättsskyddat 

material på internet genom att ge dem en varning. Totalt kan internetleverantörerna ge in-

ternetanvändarna tre varningar. Men om internetanvändare fortsätter utföra intrång efter 

de tre givna varningarna, blir påföljden att internetanvändarna stängs av från internet.89  

3.3.2 Artikel 11 – Information angående intrång  

”Utan att det påverkar tillämpningen av den egna lagstiftningen om undantag, skyddet för 

informationskällor eller behandling av personuppgifter, ska vardera parten, i fråga om civil-

                                                
86 http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/acta/questions-and-answers/. 

87 http://www.dn.se/nyheter/politik/guide-det-har-ar-acta-avtalet. 

88 Europeiska datatillsynsmannen yttrande från europeiska datatillsynsmannen över EU:s pågående förhand-
lingar om ett handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning(ACTA avtalet) C147/3 p.15. 

89 Europeiska datatillsynsmannen yttrande från europeiska datatillsynsmannen över EU:s pågående förhand-
lingar om ett handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning(ACTA avtalet) C147/3 p.15. 
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rättsliga förfaranden angående säkerställandet av skyddet för immateriella rättigheter, sörja 

för att dess rättsliga myndigheter efter en motiverad begäran från rättighetsinnehavaren har 

befogenhet att ålägga antingen den som har gjort intrång eller den som påstås ha gjort in-

trång att till rättighetsinnehavaren eller de rättsliga myndigheterna, åtminstone i syfte att 

samla in bevisning, lämna sådana relevanta upplysningar som föreskrivs i partens tillämpliga 

lagar och förordningar och som den som har gjort intrång, eller påstås ha gjort intrång, in-

nehar eller kontrollerar. Sådana upplysningar kan inbegripa upplysningar om en person 

som deltar i någon aspekt av intrånget eller det påstådda intrånget och om metoderna för 

produktion eller distributionskanaler när det gäller de varor eller tjänster som gör intrång el-

ler påstås göra intrång, inbegripet identifieringen av andra personer som påstås vara inblan-

dade i produktion och distribution av sådana varor eller tjänster och deras distributionska-

naler”.90  

3.3.3 Artikel 23 (1) – Straffrättsliga brott  

”1. Vardera parten ska tillhandahålla straffrättsliga förfaranden och påföljder som ska till-

lämpas åtminstone vid uppsåtlig varumärkesförfalskning eller piratkopiering av verk som 

skyddas av upphovsrätt eller till upphovsrätten närstående rättigheter när detta sker i kom-

mersiell skala. Vid tillämpningen av detta avsnitt, ska handlingar som genomförs i kommer-

siell skala innefatta åtminstone sådana handlingar som genomförs som kommersiell verk-

samhet för direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell nytta".91  

3.3.4 Artikel 27 (4) – Säkerställande av skydd på internet  

”4. En part får, i enlighet med sina lagar och förordningar, ge sina behöriga myndigheter 

befogenheten att ålägga en onlinetjänsteleverantör att till en rättighetsinnehavare utan 

dröjsmål lämna ut tillräcklig information för att identifiera en abonnent vars konto påstås 

användas för att begå intrång, när rättighetsinnehavaren har lämnat in ett rättsligt sett till-

räckligt underbyggt påstående om att intrång skett i ett varumärke eller en upphovsrätt eller 

en till upphovsrätten närstående rättighet, och när denna information begärs in för att 

skydda eller säkerställa skydd för dessa rättigheter. Dessa förfaranden ska genomföras på 

ett sätt som undviker att skapa hinder för rättmätig verksamhet, inklusive elektronisk han-

                                                
90 Europeiska Unionens Råd, 12196/8/11 REV 8, ACTA/sv 16. 

91 Europeiska Unionens Råd, 12196/8/11 REV 8, ACTA/sv 27. 
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del, och, i överensstämmelse med den partens lagstiftning, upprätthåller grundläggande 

principer såsom yttrandefrihet, rättvis process och skydd för privatliv”.92 

3.4 Synpunkter på avtalets internetregler  

3.4.1 Europeiska datatillsynsmannen  

Den Europeiska datatillsynsmannen är i sitt yttrande om ACTA-avtalet år 2010 överens-

stämmande med EU att den gränsöverskridande handeln blivit ett växande problem på det 

immateriella området och att det därför krävs användbara samarbetsmekanismer för att be-

kämpa problemet på internationell nivå. Men däremot menar datatillsynsmannen på att 

ACTA-avtalets regler som ska säkerställa skyddet av de immateriella rättigheterna på inter-

net i EU väcker väsentliga frågor om hur reglerna kommer påverka enskilda personers 

grundläggande fri- och rättigheter, särskilt rätten till dataskydd och integritetsskydd.93 

Problematiken i ACTA-avtalet som datatillsynsmannen har poängterat är dess bestämmelse 

om åtgärder att stänga av internetanvändare efter tre varningar. Detta förfarande är något 

som kan få stora konsekvenser för EU:s rådande integritetsskydd och dataskydd, samt ytt-

randefriheten menar datatillsynsmannen på. Med bakgrund till följande anser han att detta 

är av relevans att granska och framförallt avgöra om åtgärderna i ACTA-avtalet kan anses 

förenliga med EU:s lagstiftning avseende internet.94  

Det ACTA-avtalets åtgärder om avstängning av internetanvändare måste uppfylla i EU:s 

lagstiftning avseende internet är kraven i artikel 8 EKMR om rätten till privatliv och artikel 

7 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Utöver detta måste kraven om rätt till 

skydd av personuppgifter vara uppfylld i artikel 8 Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna och artikel 16 FEUF. Dessutom påpekar datatillsynsmannen 

på att avtalet måste vara förenligt med EU:s gällande lagstiftning om dataskydd och integri-

tet, som främst regleras i dataskyddsdirektivet och datalagringsdirektivet.95 Datatillsyns-

mannen menar även på att principen om nödvändighet som regleras i artikel 8 EKMR, ar-

tikel 15 i datalagringsdirektivet och artikel 7 och 13 i dataskyddsdirektivet bör analyseras för 
                                                
92 Europeiska Unionens Råd, 12196/8/11 REV 8, ACTA/sv 32-33. 

93 Europeiska datatillsynsmannen yttrande från europeiska datatillsynsmannen över EU:s pågående förhand-
lingar om ett handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning(ACTA avtalet) C147/1 p.2 & 3. 

94 Europeiska datatillsynsmannen yttrande från europeiska datatillsynsmannen över EU:s pågående förhand-
lingar om ett handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning(ACTA avtalet) C147/3 p. 18-20. 

95 Europeiska datatillsynsmannen yttrande från europeiska datatillsynsmannen över EU:s pågående förhand-
lingar om ett handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning(ACTA avtalet) C147/4 p.23. 
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att avgöra om åtgärderna i avtalets bestämmelser är proportionerligt till det demokratiska 

samhället i helhet. Utöver detta borde dessutom undersökas om det finns andra åtgärder 

som är mindre integritetskränkande.96 

Datatillsynsmannens slutsats är att ACTA-avtalets åtgärder för att stänga av internetanvän-

dare efter tre varningar är oproportionerliga och därmed inte kan anses som nödvändiga 

åtgärder.97 Datatillsynsmannen bedömer att avtalets åtgärder inskränker på de grundläggan-

de rättigheter i EU om integritetsskydd och dataskydd, samt menar på att avtalets in-

skränkning inte är motiverad jämförligt till konsekvenserna av hur stort intrång i privatlivet 

det faktiskt rör sig om genom den obemärkta övervakningen och följderna av övervakning-

en, som kan leda till att användare stängs av från internet. Avstängningen skulle innebära 

att en enskild persons rätt till informationsfrihet, yttrandefrihet och tillgång till internet in-

skränks, vilket inte kan anses förenligt med EU:s grundläggande fri- och rättigheter.98 Data-

tillsynsmannen är övertygad om att åtgärderna kan genomföras i mer begränsad omfattning 

i form av målinriktad och tillfällig övervakning eller på ett mindre integritetskränkande 

sätt.99  

Den 24 april 2012 gavs ett nytt utlåtande från den Europeiska datatillsynsmannen om för-

slaget till Europeiska rådets beslut om ACTA. I yttrandet konstaterar datatillsynsmannen 

det som tidigare sagts om ACTA-avtalets åtgärder avseende internet. Datatillsynsmannen 

fastställer att bristen på avtalets precision om åtgärderna kan påverka enskildas grundläg-

gande rättigheter avseende internet om de inte genomförs i förenlighet med EU:s grund-

läggande fri- och rättigheter. Betonas gör även att åtgärderna i avtalet för att stärka immate-

riella rättigheterna på nätet genom övervakning av användarnas elektroniska kommunika-

tion och beteende är mycket påträngande för enskildas privata sfär, menar datatillsynsman-

nen på. Därtill fastställer datatillsynsmannen att åtgärderna enbart bör verkställas om det 

                                                
96 Europeiska datatillsynsmannen yttrande från europeiska datatillsynsmannen över EU:s pågående förhand-

lingar om ett handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning(ACTA avtalet) C147/5 p.30. 

97 Europeiska datatillsynsmannen yttrande från europeiska datatillsynsmannen över EU:s pågående förhand-
lingar om ett handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning(ACTA avtalet) C147/5 p.31. 

98 Europeiska datatillsynsmannen yttrande från europeiska datatillsynsmannen över EU:s pågående förhand-
lingar om ett handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning(ACTA avtalet) C147/6 p.32 iv) & 33. 

99 Europeiska datatillsynsmannen yttrande från europeiska datatillsynsmannen över EU:s pågående förhand-
lingar om ett handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning(ACTA avtalet) C147/13 p.85. 
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kan anses nödvändigt och är i proportion till syftet att skydda immateriella rättigheter på in-

ternet.100 

3.4.2 Europeiska Kommissionen  

I den Europeiska Kommissionen har EU:s handelskommissionär Karel De Gucht yttrat sig 

och diskuterat ACTA-avtalet, som anser att Europa behöver ACTA och att befolkningen i 

Europa inte har något att frukta från avtalets bestämmelser. Han menar på att alla kommer 

dra fördel av avtalet, inte endast ledande företag och industrier utan även individer som vill 

skydda sina idéer på internet. I utarbetandet av avtalet påpekar Karel att EU:s gällande rätt i 

den digitala miljön har tagits i beaktande och utformats förenligt med EU:s grundläggande 

fri- och rättigheter, där rätten till information, yttrandefrihet, integritetsskydd och data-

skydd stadgas. Kritiken som riktats mot ACTA-avtalet i form av demonstrationer och de-

batter, att ACTA kommer censurera internet, nekar Karel till. Som ansvarig i förhandling-

arna av ACTA menar han på att ACTA inte gör detta. Han betonar att ACTA inte är ett 

angrepp mot EU:s grundläggande fri- och rättigheter utan ett skydd för immateriella rättig-

heter på internet. Avtalet kommer inte ge befogenhet att övervaka eller kontrollera männi-

skors bloggar, e-post eller fildelningsaktiviteter. Karel grundar detta uttalande på att ACTA-

avtalet har utformats efter EU:s lagstiftning, vilket innebär att avtalet inte kommer ändra 

den gällande lagstiftningen om internet i EU utan anpassas till den. Detta i sin tur, betonar 

Karel, att ACTA inte kommer ändra EU:s nuvarande skydd i form av fri- och rättigheter 

som gäller för Europas befolkning. Den enda ändringen som ACTA kommer åstadkomma 

för befolkningen i EU är att deras uppfinningar kommer skyddas bättre på internet runt 

om i världen.101 

Vad avser fildelning förklarar Karel att EU:s lagstiftning reglerar att fildelning av material i 

form av musik eller film mellan individer, är strängt taget olagligt, men inte räknas som ett 

brott. Det är endast när fildelning utförs på en kommersiell skala som det ses som ett brott 

och bestraffning kan ske. ACTA-avtalets åtgärder som kan stänga av internetanvändare ef-

ter tre varningar kommer inte ändra EU:s lagstiftning. Karel menar på att ACTA-avtalet 

inte kommer att kriminalisera något i EU som inte redan är ett brott.102  

                                                
100European Data Protection Supervicer, Press Release EDPS/09/12 Brussels, 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=sv. 

101 http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=783.  

102 http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=783.  
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4 Analys 

4.1 Inledning 
I Europa och världen över har internet handeln bidragit till ett växande problem på det 

immateriella området. Upphovsrättsskyddat material, som t.ex. musik och film, har blivit 

tillgängligt på internet utan att allmänheten har behövt betala för materialet. Detta har or-

sakat stora förluster för upphovsrättsmän världen över. För att skydda och hindra fortsatt 

intrång av immateriella rättigheter på internet utarbetade EU och dess tjugosju medlems-

länder tillsammans med tio andra länder år 2008 fram ett förslag om ett internationellt han-

delsavtal som kan stoppa intrång. Avtalet heter ACTA-avtalet (Anti Counterfeiting Trade 

Agreement). Under förhandlingarna om ACTA-avtalet rådde en stark sekretess, men suc-

cessivt läckte dokument om avtalet ut på internet och allmänheten fick kännedom om det. 

Spridningen ledde till att starka protester mot avtalet inleddes runt om i världen, men trots 

medborgarnas uppror fortskred förhandlingarna mellan de delaktiga länderna.  

Den 26 januari skrev EU och tjugotvå av dess tjugosju medlemsländers på avsiktsförklar-

ingen för ACTA-avtalet och EU:s interna processer om avtalet började. Efter att EU skrivit 

på avsiktsförklaringen till avtalet blev inte protesterna mot avtalet färre utan fortsatte runt 

om i Europa och 2,4 miljoner underskrifter mot avtalet skickades till Europaparlamentet. 

Kritiken som riktats mot avtalet är bland annat att det inskränker på EU:s demokratiska 

rättigheter och friheter på internet. Protesterna och underskrifterna som signerats av 2,4 

miljoner människor till Europaparlamentet orsakade en osäkerhet till ACTA-avtalet. Osä-

kerheten ledde till att Europa Kommissionen skickade avtalet för prövning hos Europa-

domstolen. Kritiken som riktats mot avtalet och som utreds år 2012 hos Europadomstolen 

är huruvida ACTA-avtalets åtgärder som ska skydda immateriella rättigheter på internet är 

förenliga med EU:s grundläggande fri- och rättigheter eller om de inskränker på EU:s 

grundläggande fri- och rättigheter. Detta är frågeställningen som utgör syftet och ska utre-

das i denna analys. 

För att kunna utreda och bringa klarhet i huruvida ACTA-avtalets åtgärder är förenliga med 

EU:s grundläggande fri- och rättigheter måste en jämförelse av ACTA-avtalets bestämmel-

ser gentemot EU:s lagstiftning göras. De fri- och rättigheter i EU:s lagstiftning som ACTA- 

avtalet måste vara förenligt med för att kunna godkännas är artikel 8 och 10 EKMR och ar-

tikel 7, 8 och 11 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 16 FEUF, där 

EU:s grundläggande värderingar om integritetsskydd, dataskydd, yttrandefrihet och infor-
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mationsfrihet regleras. Utöver detta måste avtalet vara förenligt med alla EU:s direktiv på 

området; dataskyddsdirektivet, E-handelsdirektivet, IPRED-lagen, datalagringsdirektivet 

och Telekompaketet. Däremot kommer endast dataskyddsdirektivet, datalagringsdirektivet 

och Telekompaketets bestämmelser jämföras med ACTA-avtalets bestämmelser i nedan-

stående analys. De bestämmelser i ACTA avtalet som kommer jämföras med nämnda be-

stämmelser i EU är artikel 11, artikel 23(1) och artikel 27(4).  

4.2 Är ACTA-avtalets internetregler förenliga? 

4.2.1 Artikel 11 ACTA – rätt till information 

I artikel 11 ACTA-avtalet föreskrivs rätten att ta del av personlig information vid misstan-

kar om intrång i immateriella rättigheter på internet. I bestämmelsen formuleras att rättsliga 

myndigheter efter en motiverad begäran från rättighetsinnehavare har rätt att begära upp-

lysningar från internetleverantörer om personer som misstänks för intrång eller har utfört 

intrång i upphovsrättsskyddat material på internet. Det som kan utläsas ur denna bestäm-

melse är att all information som utgör personlig information och rör individer kan begäras 

efter en motiverad begäran från rättighetsinnehavare, men på exakt vilka grunder en begä-

ran kan göras tydliggörs inte. Otydligheten i bestämmelsens precisering möjliggör att per-

sonliga uppgifter om individer kan tas ut närsom eftersom inga grunder för en begäran re-

dogörs. Bestämmelsen i artikel 11 ACTA kan hänföras till EU:s grundläggande rättighet om 

dataskydd som regleras i artikel 8(1) EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, samt 

artikel 3 dataskyddsdirektivet och artikel 16 FEUF som båda motsvarar bestämmelserna i 

artikel 8 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Med anledning av detta redogörs 

endast för artikel 8 EU:s stadga om grundläggande rättigheter. 

Enligt artikel 8(2) i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna förklaras att personliga 

uppgifter inte kan ges ut om det inte baseras på en lagenlig grund eller att personens sam-

tycke har inhämtats. En begränsning i rättigheten till dataskydd är endast tillåtet om den tar 

hänsyn till proportionalitetsprincipen och uppfyller kriteriet om nödvändighet i artikel 52(1) 

i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Artikel 11 ACTA-avtalet kan inte anses 

uppfylla kriteriet lagenlig grund, eftersom det inte preciserar vilka grunder en begäran om 

uppgifter kan ges. Frågan att utreda blir därför om artikel 11 i ACTA avtalet uppfyller krite-

riet om nödvändighet i artikel 52(1) EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. För att 

kunna svara på detta kommer utredas om bestämmelsen för att säkerställa immateriella rät-

tigheter på internet kan anses vara proportionerliga gentemot de eventuella inskränkningar 
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bestämmelsen skulle innebära för medborgares rättighet i artikel 8 EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna.  

Författaren anser att åtgärden i artikel 11 ACTA-avtalet inte kan anses rimlig i proportion 

till inskränkningarna som bestämmelsen skulle medföra i medborgares rätt till dataskydd. 

Bestämmelsen i ACTA skulle orsaka att medborgares rätt till skydd av personlig informa-

tion inte skulle kunna upprätthållas eftersom bestämmelsen omvänt ger rättigheten att ta 

del av personlig information utan någon preciserad lagenlig grund. Den enda grunden som 

redogörs för är misstankar. En misstanke, vilket är ett påstående, kan inte anses utgöra en 

lagenlig grund enligt artikel 8(2) EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna på grund 

av att ett påstående inte kan anses utgöra en tillförlitlig källa. Dessutom kan det inte anses 

proportionerligt med hänsyn till den omfattande insynsmöjligheten bestämmelsen ger i 

medborgarens grundläggande rätt till dataskydd.  

Med bakgrund till detta konstaterar författaren att artikel 11 ACTA-avtalet är oförenlig 

med EU:s stadga om den grundläggande rättigheten i artikel 8, artikel 16 FEUF och artikel 

3 dataskyddsdirektivet. 

4.2.2 Artikel 27(4) ACTA - Övervakning  

I ACTA-avtalets artikel 27(4) uttrycks åtgärden att en behörig myndighet kan ålägga en in-

ternetleverantör att lämna ut information utan dröjsmål om sina internetanvändare till en 

rättighetsinnehavare, som lämnat in ett underbyggt påstående, för att kunna identifiera in-

ternetanvändare som påstås begå intrång i upphovsrättsskyddat material på internet. För att 

internetleverantörer ska kunna ge denna sorts information och rättighetsinnehavare ska 

kunna förfoga sig av informationen måste systematisk registrering, övervakning av inter-

netanvändares internetvanor och internetanvändning sparas av internetleverantörerna. 

Denna bestämmelse kan hänföras till EU:s grundläggande rättighet till dataskydd i artikel 8 

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, integritetsskyddet i artikel 8 EKMR och 

artikel 7 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, men även artikel 3 dataskyddsdi-

rektivet och artikel 6 datalagringsdirektivet.  

Vid tolkning av artikel 27(4) i ACTA-avtalet kan utläsas att personliga uppgifter kan vidare-

befordras till rättighetsinnehavare utan att några konkreta brottsmisstankar existerar, det 

räcker med ett påstående om att en internetanvändare har begått intrång och att rättighets-

innehavarens påstående är tillräckligt motiverat. Men hur kan ett påstående vara tillräckligt 

motiverat är frågan. För att ett påstående ska vara tillräckligt motiverat bör det styrkas på 
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en lagenlig grund. På vilka grunder ett påstående om intrång kan styrkas framgår inte i arti-

kel 27(4) ACTA, vilket föranleder att bestämmelsen uppfattas som oklar i sin lydelse. Ge-

nom att personliga uppgifter kan begäras utan några konkreta brottsmisstankar finns möj-

ligheten att medborgares rättighet till dataskydd i artikel 8 EU:s stadga om de grundläggan-

de rättigheterna och artikel 3 dataskyddsdirektivet inskränks.  

Därtill kan bestämmelsen i artikel 27(4) ACTA anses inskränka på medborgares rättighet till 

integritetsskydd, som innebär att respekt ska råda för privat och familjeliv, vilket regleras i 

artikel 8 EKMR. Bestämmelsen i ACTA kan anses inskränka på denna rättighet på grund 

av att den stadgar rätt till insyn i personliga handlingar som EU:s grundläggande rättighet 

om integritet skyddar och som endast kan delges myndigheter enligt artikel 8(2) EKMR om 

det är nödvändigt för att förebygga brott eller för att skydda rättsordningens friheter och 

rättigheter. Detta leder till frågan om artikel 27(4) ACTA kan anses nödvändigt i propor-

tion till den insynsmöjlighet bestämmelsen ger i medborgares personliga uppgifter. Förfat-

taren anser att bestämmelsen kan förebygga brott i immateriella rättigheter genom internet-

leverantörers ansvar att lagra uppgifter och övervaka internetanvändares bruk av internet. 

Däremot är frågan om inte misstankar om intrång som kommer riktas mot medborgare i 

EU kommer vara korrekta misstankar då misstankarna underbyggs av påståenden. Över-

vakningen kan sannolikt medföra att många oskyldiga medborgare blir felaktigt misstänkta. 

Risken är att bestämmelsen istället för att minska brott av upphovsrättsskyddat material på 

internet istället kommer inskränka på medborgares integritetsskydd genom att medborgares 

personliga uppgifter av den obemärkta övervakningen kan blottas enbart av ett påstående, 

vilket inte kan anses utgöra någon lagenlig grund för misstankar av brott.  

I övrigt kan bestämmelsen även anses inskränka på artikel 6 datalagringsdirektivet, där det 

stadgas hur länge uppgifter får lagras för att inte inskränka på integritetsskyddet. I artikel 

27(4) ACTA redogörs inte för under hur lång tid det är tillåtet att uppgifter lagras. I artikel 

6 datalagringsdirektivet framgår att uppgifter endast får lagras i 6 månader och max 2 år 

från det att kommunikationen inleddes. Eftersom artikel 27(4) ACTA inte hänvisar till den 

här bestämmelsen eller redogör för högsta tillåtna lagringstid kan bestämmelsen ses otydlig 

i sin utformning och lydelse. Detta kan medföra att uppgifter lagras under en längre tid än 

vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning i artikel 6 datalagringsdirektivet och kan därav 

inte anses förenlig med integritetsskyddet. 
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Av ovanstående utredning av artikel 27(4) ACTA är slutsatsen att bestämmelsen är alltför 

opreciserad för att kunna tjäna sitt syfte att minska intrång på nätet. Detta kan medföra att 

inskränkningar sker i medborgares grundläggande rättigheter till integritetsskydd och data-

skydd i EU.  

4.2.3 Artikel 23(1) ACTA – Straffrättsliga åtgärder  

I artikel 23(1) ACTA finns stadgat vilka straffrättsliga medel och påföljder en part (rättig-

hetsinnehavare) kan tillhandahållas för att skydda sina verk vid brott, vilket avser brott som 

utförs i kommersiell skala. Dessa straffrättsliga åtgärder kan anses strida mot den rådande 

yttrandefriheten i artikel 10 EKMR och informationsfrihet i artikel 11(1) EU:s stadga om 

de grundläggande rättigheterna. I artikel 10 EKMR föreskrifts yttrandefrihet som är en rät-

tighet att framhäva sina åsikter och tankar, samt sprida och ta emot information. Artikel 

11(1) EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna innebär rätten att sprida och ta emot 

information oberoende av territoriella gränser. Artikel 23(1) ACTA kan anses strida mot 

dessa rättigheter för att bestämmelsen ger rättighetsinnehavarens befogenheter en överläg-

senhet gentemot användarnas rättigheter. Ett exempel på en begränsning är tillvägagångs-

sättet ”three strikes” som rättighetsinnehavare har utformat tillsammans med internetleveran-

törer, som är en åtgärd där internetanvändare som anses utföra intrång eller har utfört in-

trång av upphovsrättsskyddat material på internet kan stängas av från internet efter tre var-

ningar från internetleverantören. Den här begränsningen kan inskränka rätten till tillgång av 

information och spridning av information i EU, vilket inte kan anses vara proportionerligt 

med EU:s grundläggande bestämmelser om yttrandefrihet och informationsfrihet. Av in-

formationen om åtgärden föreskrivs endast att internetanvändare efter tre varningar kan 

stänga av internetanvändare, vilket tolkas som att inga ytterligare beaktanden behöver göras 

på grund av åtgärdens oklara utformning i lydelsen. Den här åtgärden kan med detta inte 

anses förenlig på grund av att den strider mot gällande rätt i direktivet telekompaketet som 

stadgar att ingen internetanvändare får stängas av utan en juridisk prövning.  

Slutsatsen i utredningen av artikel 23(1) ACTA är att den inte kan anses förenlig med EU:s 

grundläggande rättighet i artikel 10 EKMR och artikel 11(1) EU:s stadga om de grundläg-

gande rättigheterna, samt telekompaketets bestämmelse. 

4.3 Slutkommentar till analys 
Av följande analys kan konstateras att ACTA-avtalets regler avseende internet inte kan an-

ses förenliga med EU:s grundläggande fri- och rättigheter. Reglerna är alldeles för otydligt 
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utformade, vilket orsakar tolkningsproblem om vad som utgör en lagenlig grund för att 

kunna genomföra åtgärderna som gestaltas. Därtill anses ACTA-avtalets åtgärder som avser 

att hindra intrång i immateriella rättigheter alltför långtgående för att kunna vara förenliga 

med EU:s grundläggande fri- och rättigheter och gällande rätt på internet. I EU råder en fri 

rörlighet och yttrandefrihet på internet, där all information som är personlig information 

om dess medborgare ska skyddas av EU:s grundläggande rättigheter om dataskydd och in-

tegritetsskydd som uttrycks i de grundläggande fri- och rättigheterna samt direktiv. Dessa 

friheter och rättigheter i EU ska inte behöva inskränkas för att kunna minska intrång av 

upphovsrättsskyddat material på internet. En inskränkning av dessa fri- och rättigheter kan 

inte anses proportionerligt gentemot att brott av upphovsrättsskyddat material minskas. In-

skränkningarna som avtalet kan förväntas orsaka kan jag därmed som författare inte anse 

vara förenliga med EU:s grundläggande fri- och rättigheter.  

Utifrån de problem med avtalets regler avseende internet som åskådliggjorts i denna analys 

kommer troligtvis Europadomstolen stöta på ett flertal av dem i sin pågående prövning av 

avtalet. Men oberoende av vilken slutsats Europadomstolen kommer komma fram till är 

det i slutändan Europaparlamentet och medlemsländernas myndigheter som kommer avgö-

ra via röstning om vi i EU ska ansluta oss till avtalet eller inte. Skulle avtalet mot all förmo-

dan godkännas är det däremot osäkert om avtalet kommer minska intrången som sker i 

immateriella rättigheter på internet när länderna som är störst på internetmarknaden av 

falska produkter, Kina, Indien, Brasilien och Ryssland, inte är delaktiga i ACTA-avtalet. 

Vilken verkan avtalet förväntas ha kommer troligtvis därför endast märkas i mindre skala 

än vad avtalet åsyftar att åstadkomma och kommer successivt ha en inverkan på EU:s 

grundläggande fri- och rättigheter, vilket kommer innebära stora konsekvenser i våra med-

borgares fri- och rättigheter i EU. 
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5. Slutsats  
I denna uppsats har syftet om ACTA-avtalets regler som ska säkerställa skyddet av immate-

riella rättigheter på internet är förenliga med EU:s grundläggande fri- och rättigheter ut-

retts. Min slutsats är att ACTA-avtalets regler avseende internet inte kan anses vara förenli-

ga med EU:s grundläggande fri- och rättigheter om dataskydd, integritetsskydd, yttrande-

frihet och informationsfrihet, som även gestaltas i EU:s gällande direktiv på området; data-

skyddsdirektivet, datalagringsdirektivet och telekompaketet. 
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Bilaga 1 EU:s medlemsländer 

Belgien 

Bulgarien 

Cypern 

Danmark 

Estland 

Finland 

Frankrike 

Grekland 

Irland 

Italien 

Lettland 

Litauen 

Luxemburg 

Malta 

Nederländerna 

Polen 

Portugal 

Rumänien 

Slovakien 

Slovenien 

Spanien 

Sverige 
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Storbritannien 

Tjeckien 

Tyskland 

Ungern 

Österrike 
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