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Synpunkter rörande genomförandet av artiklarna 18-23 
i EU:s nya upphovsrättsdirektiv 

I anslutning till rubricerad inhämtning av synpunkter önskar Fakultetsstyrelsen 
framföra följande synpunkter, som har utarbetats av bitr. universitetslektor Ana 
Nordberg och doktorand Aurelija Lukoseviciene. 

Enlig Fakultetsstyrelsens uppfattning har flera rättsligt relevanta frågor behandlats i 
svaren till föregående underlag för inhämtning av synpunkter. Fakultetsstyrelsen 
anser därför att det för närvarande är för tidigt att bidra med ytterligare 
rättsvetenskapliga perspektiv och förbehåller sig att kommentera det preliminära 
lagförslaget, där man säkert kan uppnå en balans mellan dessa olika synpunkter. 

Fakultetsstyrelsen vill vidare understryka att autonoma EU-rättsliga begrepp inom 
en nära framtid säkerligen blir föremål för EU-domstolens tolkning och att tolkning 
av dessa begrepp dessförinnan i förarbetena och författningstexterna därför måste 
ske med stor försiktighet. 

 

Enligt delegation 

 

Ana Nordberg   Aurelija Lukoseviciene 


	Synpunkter rörande genomförandet av artiklarna 18-23 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv

