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“Internetleverantörer” är inte rättsligt definierat. E-handelsdirektivet, t ex, talar om aktörer
som endast vidarebefordrar tillgång till ett kommunikationsätt. Detta kan även vara mindre
näringsidkare som tillhandahåller gratis Internet för att locka kunder, t ex.
“[för att] någon ska anses ha gett tillgång till en tjänst som avses i [art 12] som består i att det ges tillgång till ett
kommunikationsnät, behöver denna tillgång inte gå utöver ett tekniskt, automatiskt och passivt förfarande som
möjliggör den informationsöverföring som krävs. Inget ytterligare villkor behöver vara uppfyllt.”
C-484/14 “Mc Fadden” sept 2016
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När internetleverantörers ansvar som mellanmän diskuterades runt
sekelskiftet ansågs en ansvarsbegränsning egentligen vara obehövlig
-

-

Det gäller verksamheter av rent teknisk, passiv och automatisk karaktär. Pga de
subjektiva förutsättningar som krävs torde inte skadeståndsansvar enligt
skadeståndslagen, lika lite som straffrättsligt ansvar, kunna aktualiseras för dessa fall.
Skadeståndsansvar för dessa fall kräver som regel att det finns en plikt att handla. För
dessa fall torde någon sådan handlingsplikt inte finnas.
Regeringens proposition 2001/02:150
Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster, m.m.
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C-314/12 “Telekabel” Tjänsterna utnyttjar internetleverantören för att nå dess
kunder
40. “[Den] som utan rättsinnehavarens tillåtelse, i den mening som avses i
artikel 3.2 i direktivet [2001/29], gör alster tillgängliga för allmänheten på en
webbplats skall anses utnyttja de tjänster som tillhandahålls av
internetleverantören – som skall anses vara en mellanhand i den mening som
avses i artikel 8.3 i direktivet – till de personer som tar del av dessa alster.
[Kontraktuellt eller annat förhållande mellan parterna behövs inte.]
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Den ökande förekomsten av förelägganden om att internetleverantören
skall blockera vissa tjänster påverkar också normerna kring förväntat
och normal beteende
- Storbritannien: sedan 2011 har mer än 500 föreläggande om blockering av
olika webbsidor utfärdats.
- Andra länder där sådana föreläggande förekommit är: Danmark, Finland,
och Frankrike
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L’Oréal SA and Others v eBay International AG and Others, C-324/09,
Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL, C-70/10
Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL v Netlog NV, C-360/1
UPC Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih GmbH and Wega Filmproduktionsgesellschaft
mbH, C-314/12
Tommy Hilfiger Licensing LLC and Others v DELTA CENTER as, C-494/15
Tobias Mc Fadden v Sony Music Entertainment Germany GmbH, C-484/14
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C-70/10 “Scarlet Extended” - Föreläggande om filtrering av Internettrafik strider mot
unionsrätten
46. […] nationella myndigheter och domstolar [ska] sålunda framför allt se till att avvägningen är
rimlig mellan skyddet av de immateriella rättigheter som upphovsrättsinnehavarna åtnjuter, och
skyddet av den näringsfrihet som sådana ekonomiska aktörer som internetleverantörer åtnjuter
enligt artikel 16 i stadgan.
53. Om den nationella domstolen utfärdar ett föreläggande enligt vilket internetleverantören blir
skyldig att införa det omtvistade filtreringssystemet innebär det således att den inte uppfyller kravet på
att se till att avvägningen är rimlig mellan immaterialrätten å ena sidan och näringsfriheten, rätten
till skydd för personuppgifter och friheten att ta emot och sprida uppgifter å andra sidan.
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C-70/10 “UPC Telekabel” - Föreläggande om blockering av Internetsajter strider
inte alltid mot unionsrätten, givet att vissa förutsättningar är uppfyllda
64. […] De grundläggande rättigheterna i unionsrätten ska tolkas så, att de inte utgör
hinder för en domstol att, genom ett föreläggande, förbjuda en internetleverantör att ge
kunderna tillgång till en webbplats som gör alster tillgängliga online utan
rättsinnehavarnas tillåtelse […]
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De förelagda åtgärderna skall vara i sin konkreta utformning lämnas till
internetleverantören, och måste vara
ekonomiskt rimliga ur företagets perspektiv, och
får inte onödigtvis kränka internetanvändares rätt till att fritt ta del av information,
samt
måste vara rimligt effektiva i syftet att förhindra intrång
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Om synen på normal handlingsnorm för
internetleverantörer förändras och skadeståndsansvar
kan sägas bli en principiell möjlighet, hur står sig
ansvarsfriheten i e-handelsdirektivet?
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EU-direktiv 2001/31 “E-handelsdirektivet”, artikel 12
1. Medlemsstaterna skall se till att en [internetleverantör], inte skall vara
ansvarig för den överförda informationen under förutsättning att tjänsteleverantören
a) inte initierat överföringen,
b) inte valt ut mottagaren av den överförda informationen, och
c) inte valt ut eller ändrat den information som överförts.
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Men, om internetleverantören fått kännedom eller gjort medveten om
intrånget, skall den inte utan dröjsmål behöva avlägsna informationen eller
göra den oåtkomlig för att bibehålla sin ansvarsfrihet? Detta analogt med
vad som gäller för värdtjänster likt Youtube. (Mc Fadden 2016)
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Men, om internetleverantören fått kännedom eller gjort medveten om intrånget, skall den inte utan
dröjsmål behöva avlägsna informationen eller göra den oåtkomlig för att bibehålla sin
ansvarsfrihet? Detta analogt med vad som gäller för värdtjänster likt Youtube. (Mc Fadden 2016)

Nej. En tjänsteleverantör som ger tillgång till ett kommunikationsnät har [till
skillnad från Youtube] oftast inte möjlighet att vid ett senare tillfälle agera för att
avlägsna informationen eller göra den oåtkomlig.
Detta gäller för tekniska förfarande som är automatiska och passiva.
(ECJ: Mc Fadden pp 63-64)

