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Ang. Underlag för inhämtning av synpunkter rörande genomförandet 
av artiklarna 13 -16 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv 

 
Google Sweden AB vill härmed, å Google Ireland Ltds  (“Google”) vägnar, lämna 1

synpunkter på promemoria: “Underlag för inhämtning av synpunkter rörande 
genomförandet av artiklarna 13 - 16 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv”. Google delar 
Sveriges intresse av att harmonisera medlemsstaternas lagar om upphovsrätt och stödja 
effektiviteten av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 från den 17 april 
2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och 
ändringsdirektiv 96/9 / EG och 2001/29 / EG (nedan kallat "direktivet").  
 
Vi tackar för möjligheten att dela våra synpunkter, i synnerhet gällande artikel 15 i 
nämnda direktiv för att säkerställa att Sveriges digitala upphovsrättsliga ramverk fortsätter 
att tillhandahålla ett effektivt upphovsrättsskydd för rättighetsinnehavare, underlätta 
godkännandet av rättigheter och växa den kreativa ekonomin. 
 
Kommentaren nedan beskriver Googles åtagande gentemot utgivare av 
presspublikationer, nyhetsbranschen i stort och användarna av Googles söktjänst, samt 
hur Google strävar efter en balans mellan olika intressen. Google noterar att artikel 15 
understryker det skydd utgivare redan åtnjuter vid dagens lagstiftning och ger en rad 
förslag till behandling av korta utdrag, hyperlänkar, faktainformation, icke-kommersiell 
användning av innehåll och ompaketering av redan befintligt material. I svaret vill Google 

1 Googles söktjänst Google Sök tillhandahålls av Google Ireland Limited med säte i Dublin, Irland. 
 

 



 

 
 
även understryka behovet av att ta hänsyn till konsumenter av nyheter för att undvika 
oförutsedda konsekvenser och värna det mål lagen eftersträvar.  
 
Inledning 

Öppna och fria medier är en förutsättning för demokrati, och tillgången till information är 
en mänsklig rättighet . Internet har ökat tillgängligheten till och mångfalden av nyheter. 2

Individen har idag också betydligt större möjligheter att själv välja nyhetskällor och kan 
lätt få tillgång till utländska nyheter. Tack vare internet är också gårdagens, och förra årets 
nyheter tillgängliga, vilket ökar möjligheten för nyhetskonsumenten att tillgodogöra sig 
bättre och bredare information över tid. Från tidningars webbplatser och e-tidningar, till 
nyhetspodcaster och digitala nyhetssändningar för både radio och TV, finns det otaliga 
platser att läsa, titta på och lyssna på nyheter. 

Googles söktjänst möjliggör för människor att upptäcka och välja relevant nyhetsinnehåll 
bland detta omfattande och varierande utbud. Google vill förse användarna med en så bra 
tjänst som möjligt - vilket innebär att guida dem vidare till trovärdiga, korrekta och 
relevanta sökresultat från pålitliga källor. Det är därför viktigt att användaren möter 
pålitliga källor, som de kan gå vidare till efter sin sökning. För varje nyhetsresultat som 
Google Sök visar, ser användarna en rubrik som länkar direkt till nyheten. Vissa resultat 
visar också förhandsgranskningar av innehållet, exempelvis en tumnagelbild. Dessa 
rubriker och förhandsgranskningar hjälper användaren att avgöra om ett resultat är 
relevant för deras specifika sökning och om de vill klicka på det för att finna den 
eftersökta informationen. 

Att hjälpa människor att välja det mest relevanta resultatet för sin sökning ökar 
sannolikheten för att de stannar kvar på en tidnings webbplats när de tagit sig dit via 
Google Sök. Utgivare kan sedan skapa sig intäkter av dessa besök genom reklam eller 
prenumerationer. Bara i Europa skickar Google mer än åtta miljarder besökare till 
nyhetspublicisters hemsidor varje månad. Det innebär mer än 3 000 besök varje sekund. I 
en studie fann Deloitte att det genomsnittliga värdet av ett webbbesök på en nyhetssajts 
ligger mellan € 0,04 - € 0,06 . 3

Googles satsningar på nyheter 

Nyhetsbranschen genomgår en betydande förändring när utgivare över hela världen 
övergår till digital distribution. Google har arbetat med utgivare av presspublikationer och 

2 FN:s deklaration för mänskliga rättigheter 
https://www.regeringen.se/49baf9/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-man
skliga-rattigheter 
3  Deloitte, The impact of web traffic on revenues of traditional newspaper publishers: A study for France, Germany, 
Spain and the UK (available Sept. 2019). 
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nyhetssektorn för att utveckla användbara lösningar som gynnar journalister och 
nyhetstjänster. 

Google har investerat i att skapa verktyg för att hjälpa utgivare att öka 
prenumerationsintäkterna och göra mobilversioner av webbplatser snabbare, så att de kan 
öka sin publik och sina intäkter. Tusentals utgivare använder Googles 
annonseringstjänster där de behåller 70% eller mer av intäkterna som genereras. Vi har 
också samarbetat med publicister för att lansera “Subscribe with Google”, en omfattande 
plattform för att hjälpa utgivare att konvertera läsare till prenumeranter.  

Utöver detta har Google investerat 300 miljoner dollar i Google News Initiative, en serie 
program, verktyg och utbildningar som hjälper utgivare att utveckla nya intäktsströmmar 
och produkter, program för att förbättra medie- och informationskunnighet runt om i 
världen samt produkter och partnerskap för att skydda människor från falsk information. 
Google kommer att fortsätta arbeta med nyhetsbranschen för att delta i arbetet med att 
bibehålla hög kvalitet, tillgänglighet och genomslagskraft hos presspublikationer online.  

Utgivares egna kontroll  

Utgivare har full kontroll över om, och i så fall vad, från deras hemsida som ska visas på 
Google Sök. För varje enskild artikel kan utgivare välja om den ska indexeras på Googles 
söktjänster eller inte. Detta styr de själva via tekniska verktyg som "robots.txt-protokollet”
, vilket berättar för sökmotorers botar vilka sidor som inte får besökas samt vilket 4

innehåll som inte ska indexeras. Samtliga svenska större utgivare använder sig dagligen av 
robots.txt-protokollet för att kontrollera hur deras artiklar indexeras av sökmotorer.  

Internet har möjliggjort för ett enormt utbud av nyheter att bli tillgängligt för betydligt 
fler, under längre tid än någonsin förut. Tillgång till information är en vital del i de 
mänskliga rättigheterna och en förutsättning för demokrati. Vi hoppas att vid införlivande 
av artikel 15 i svensk rätt att detta ska tas i beaktande samtidigt som det säkerställs att 
Sveriges digitala upphovsrättsliga ramverk fortsätter att tillhandahålla ett effektivt 
upphovsrättsskydd för rättighetsinnehavare. 

 

Google Sweden AB har nedan listat svaren på frågeställningarna i promemorian: 
   

Svar på fråga 3.1 a) 
 
Artikel 15 ger utgivare av presspublikationer mer kontroll samtidigt som möjligheten 
bibehålls för användare att finna, få tillgång till och dela information online. Å ena sidan 
ges den utgivare av presspublikationer de rättigheter som föreskrivs i artiklarna 2 och 3.2 i 

4 https://sv.wikipedia.org/wiki/Robots_Exclusion_Standard 
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direktiv 2001/29/EG som de fritt kan utöva i förhållande till onlineanvändning av 
informationssamhällets tjänster.  Detta förenklar vidtagandet av åtgärder vid intrång i 5

deras rättigheter genom att det inte är nödvändigt att visa en fångeskedja. Å andra sidan 
ger direktivet ytterligare skyddsåtgärder med tydliga undantag från dessa rättigheter för 
hyperlänkar, faktainformation, korta utdrag och enskilda användares användning. 
 
Artikel 15 ger inte utgivare ett bredare skyddsomfång än vad de redan har på grundval av 
upphovsrätten till de verk som finns i deras publikationer (eller skyddet av deras 
publikationer som ett samlingsverk eller databas). Vid införlivandet bör det säkerställas att 
utgivarna fritt kan utöva och förfoga över sina rättigheter på samma sätt som de kan 
utöva sina befintliga upphovsrättigheter. Det skulle inte bara strida mot direktivet utan 
också vara kontraproduktivt om man försvagade innebörden av utgivarnas rättigheter 
genom att införa tvingande licensiering, krävde kollektiv förvaltning eller på annat sätt 
begränsade befintliga avtalsmekanismer. Det skulle strida mot direktivet, eftersom 
EU-lagstiftaren har valt att ge presspublikationer de rättigheter som anges i ”artikel 2 och 
artikel 3.2 i direktiv 2001/29 / EG.” Dessa rättigheter är exklusiva rättigheter och en 
avvikelse från denna strategi genom att artikel 15 skulle bli föremål för tvingande kollektiv 
licensiering eller tvingande licensiering skulle riskera att bli oförenlig med direktivet och 
resultera i en hög grad av rättslig osäkerhet. 
 
Det skulle också vara kontraproduktivt för den digitala inre marknaden genom att nya 
nationella hinder skapades. Om en utgivare licensierar användningen av sitt innehåll i hela 
EU, skulle denna licens inte vara giltig i en medlemsstat som kräver kollektiv licensiering 
eller obligatorisk licensiering. Och i sin tur skulle det medföra att de resulterande 
kollektiva eller obligatoriska licenserna skulle bli strikt territoriella. Viktigast att påpeka är 
att ett sådant tillvägagångssätt skulle begränsa utgivarnas frihet att fatta sina egna beslut 
om användning av presspublikationer online. Utgivarna är bäst lämpade för att göra dessa 
val. Tvingande kollektiv förvaltning av rättigheterna i artikel 15 har potentialen att skapa 
en konflikt mellan val som gjorts av det samlande samhället och det val som gjorts av 
utgivare på grundval av deras upphovsrätt. Sådana skillnader kommer troligen att uppstå 
med tanke på de olika val som olika utgivare gör för vilka medel de använder för att 
säkerställa att läsarna upptäcker eller hittar deras publikationer online, huruvida de ska 
publicera sitt innehåll gratis, kräva betalning, implementera betalväggar eller uppmätta 
betalväggar och så vidare. 

5 Article 15(1). Beaktandesats 57: “De rättigheter som tillkommer utgivare av presspublikationer enligt detta direktiv 
bör ha samma räckvidd som de rättigheter till mångfaldigande och tillgängliggörande för allmänheten som anges i 
direktiv 2001/29/EG, i den mån det rör sig om onlineanvändning av informationssamhällets tjänsteleverantörer.” 
Detta kvalificeras genom ytterligare begränsningar som gäller för förläggares rättigheter. 
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Ett tillvägagångssätt med tvingande licensiering har redan prövats, utan framgång, i 
Spanien, vilket inneburit förluster på miljontals euro . Resultatet blev en kraftig nedgång i 6

både intäkter och internet-trafik för utgivarna, minskad tillgång till nyhetsinformation för 
konsumenterna och minskad mångfald, valfrihet och konkurrens mellan olika 
onlinetjänster. 
 
Svar på fråga 3.2 a) 
 
Det vore kontraproduktivt att definiera ”nyheter” för brett. ”Nyheter” eller "aktuella 
frågor" är centrala för den demokratiska processen och syftet med direktivet var att 
fokusera på denna typ av innehåll. Om definitionen av "nyheter" täcker allt från rapporter 
om dagshändelser och aktuella frågor, till allmän information, till exempel recept eller 
menyer, finns det en tydlig risk för att den nytta som skapas av de parter som samlar in 
och sprider nyheterna, som är mest centralt i den demokratiska processen, urvattnas. I 
enlighet med direktivet vore det därför lämpligt om det framgår att de nya rättigheterna 
endast avser publikationer som ”bedriver [sin] verksamhet under samma förutsättningar 
som en traditionell tidning eller tidning”. 
 
Det är också värt att notera att direktivet inte skyddar nyhetstjänster i sig, utan endast i 
den mån de själva ger ut en presspublikation. Denna nyansskillnad är viktig för att 
undvika en ytterligare utökning av rättigheter - inklusive rättigheter som nyhetstjänster 
kan utöva mot presspublikationer efter införlivandet. 
 
 

6 Joe Mullin, Ars Technica, New Study shows Spain’s “Google tax” has been a disaster for publishers (July 30, 2015), 
available at 
https://arstechnica.com/tech-policy/2015/07/new-study-shows-spains-google-tax-has-been-a-disaster-for-publisher
s/;  
Joan Calzada & Ricard Gil, What Do News Aggregators Do? Evidence from Google News in Spain and Germany 
(Dec. 1, 2016), available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2837553; Dr. Pedro Posada del la 
Concha & Alberto Gutiérrez Garcia, Nera Economic Consulting, Impact of the New Article 32.2 of the Spanish 
Intellectual Property Act (July 9, 2015), available at 
https://www.nera.com/publications/archive/2015/impact-of-the-new-article-322-of-the-spanish-intellectual-proper
.html;  
Report of the Spanish Competition Authority, Proposal on the Amendment of Article 32.2 of the Bill to amend the 
recasted Intellectual Property Act, PRO/CNMC/0002/14 (2014), available at 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/448314_7.pdf;  
see also Article 11 Research, Studies, Opinions, and Sources of data, available at 
https://www.create.ac.uk/policy-responses/eu-copyright-reform/article-11-research/ (providing a repository of 
academic research and evidence on publisher rights). 
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Svar på fråga 3.3 a) 
 
Artikel 15 ger utgivare av presspublikationer rättigheter i förhållande till nyttjandet av 
deras publikationer i relation till onlinetjänster men inte i relation till privatpersoners 
privata eller icke-kommersiella åtgärder. En följd av detta är att direktivet inte hindrar en 
användare från att privat utnyttja en presspublikation, till exempel genom att spara en 
kopia för offlineläsning. På motsvarande vis sätt omfattar artikel 15 inte en användares 
icke-kommersiella användning av en presspublikation, såsom publicering av ett utdrag på 
social medieplattform. (Detta betyder inte att dessa åtgärder inte är reglerade; traditionell 
upphovsrätt kan förbjuda eller tillåta dem, till exempel genom undantag för privat 
kopiering eller citat.) 
 
Svar på fråga 3.3 b) 
 
Direktivtexten anger ”enskilda användare”, inte ”fysiska personer”. Om EU-lagstiftaren 
hade avsett att utesluta juridiska personer från denna inskränkning, kunde det enkelt ha 
gjorts genom att en sådan ordalydelse hade valts. 
 
Juridiska personer som driver en informationssamhällstjänst kan också agera i andra 
egenskaper, exempelvis som "användare" av andra informationssamhällets tjänster, för 
icke-kommersiella ändamål, till exempel för att förmedla utbildningsinitiativ eller ideella 
initiativ. 
 
Svar på fråga 3.3 c) 
 
Juridiska personer kan utgöra ”enskilda användare” enligt direktivet. I den mån de är 
involverade i icke-kommersiella åtgärder bör de falla under inskränkningen. 
 
Svar på fråga 3.3 d) 
 
Artikel 17.1 begränsar bestämmelsens räckvidd eftersom den inte omfattar alla 
rättighetsinnehavare utan endast de rättighetshavare "som avses i artikel 3.1 och 3.2 i 
direktiv 2001/29 / EG." Detta innebär att programvaror inte omfattas (vilket 
överensstämmer med att plattformar för utveckling och delning av programvara med 
öppen källkod och appbutiker inte omfattas) och utgivares rättigheter enligt artikel 15, 
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vilket är förenligt med undantaget för privat eller icke-kommersiell användning av 
enskilda användare enligt artikel 15. 
 
I den utsträckning ”plattformar som i ett kommersiellt syfte själva publicerar innehåll” är 
berörda är utgångspunkten mer nyanserad. Nyhetsaggregatorer och 
mediabevakningstjänster är bara exempel som illustrerar befintliga affärsmodeller. Artikel 
15 åsyftar inte specifikt dessa tjänster, utan åsyftar utnyttjande som sker av 
informationssamhällets tjänster. Vidare är "nyhetsaggregatorer" inte definierade och kan 
omfatta olika situationer, inklusive situationer där de inte "utnyttjar" presspublikationer, 
till exempel på grund av att en utgivare är användaren av aggregeringstjänsten, genom att 
ladda upp sitt innehåll själv eller genom att lämna instruktioner till tjänsten, eller på grund 
av att aggregatorn inte utövar kontroll över eller har kunskap om innehållet. 
 
Svar på fråga 3.3 e) 
 
Genom införlivandet bör det klargöras att, som framgår av Direktivet, endast 
rättighetsinnehavare som har rättigheter enligt artikel 3.1 och 3.2 i direktiv 2001/29 /EG 
kan grunda anspråk på artikel 17. Rättigheter till presspublikationer enligt artikel 15 i 
Direktivet kan inte åberopas till grund för att vidta åtgärder enligt artikel 17. 
 
Svar på fråga 3.4 b) 
 
Google uppfattar det så att denna nya rättighet omfattar framställning av exemplar och 
tillgängliggörande av publikationen som sådan. Detta är av särskild vikt för att tillse att 
fakta och nyheter inte åtnjuter skydd i sig själva. 
 
Svar avseende fråga 3.4 c) 
 
Beskrivningen som ges är en tydlig och bra övergripande beskrivning. Googles 
uppfattning är att undantaget för hyperlänkningsåtgärder bör fungera så som beskrivits i 
förhållande till rubriker. Vår uppfattning är vidare att det inte finns någon anledning att 
skilja mellan användningen av textavsnitt eller rubriker och användningen av bilder när 
det gäller hyperlänkning. På samma sätt finns det ingen anledning att skilja mellan 
textstycken och andra medier i förhållande till ”korta utdrag”. 
 
Även om direktivet inte innehåller några "originalitetskriterier" i förhållande till utgivarnas 
rättigheter, föreslås det i Direktivet alternativa faktorer, till exempel ekonomiska kriterier, 
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som relevanta för att bestämma vad som utgör ett kort utdrag. Det innebär också att fakta 
inte omfattas av skyddsomfånget. Följaktligen är det inte givet att den nya rättigheten för 
presspublikationer nödvändigtvis och systematiskt kommer att gå längre än det nuvarande 
upphovsrättsskyddet. 
 
Svar avseende fråga 3.4 d) 
 
Artikel 15 undantar "hyperlänkningsåtgärder" från utgivarnas rättigheter. Även om 
kommissionens ursprungliga förslag undantog hyperlänkar endast i den mån de inte 
utgjorde ett meddelande till allmänheten, föreskriver den slutliga texten ett ovillkorlig 
undantag av hyperlänkar från tillämpningsområdet för artikel 15. Avsikten är klar: de nya 
rättigheterna ska inte användas som stöd för att förhindra hyperlänkning. 
 
Svar avseende fråga 3.4 e) 
 
Huruvida ett utdrag är ”kort” är inte bara en kvantitativ fråga (t.ex. antal ord, tecken, 
pixlar) utan också en kvalitativ fråga. Till exempel skulle det vara godtyckligt att 
betrakta ett utdrag som ett intrång bara för att utdraget överskrider en viss storlek 
utan att ta hänsyn till sammanhang eller de konkurrerande intressen som står på spel. 
Begränsningen som är tillämplig för korta utdrag bör inte heller begränsa andra 
tillåtna användningsområden, vare sig det finns ett tillämpligt upphovsrättsundantag 
för utdraget, om utdraget endast förmedlar rena fakta, eller när det är nödvändigt att 
hänvisa till eller länka till en artikel i en presspublikation.  Oavsett bör undantaget för 7

korta utdrag innefatta en ytterligare begränsning utöver dessa. 
 
Direktivet ger vägledning av vilken det framgår att bedömningen om ett utdrag är kort 
också kan bero av ekonomiska kriterier - särskilt om utdraget är så långt att det 
”undergräver utgivarens investeringar”.  Det skulle vara bra att klargöra att ett utdrag från 8

en publikation ska undantas från skydd om det inte är en ersättning för den aktuella 
artikeln.  Detta innebär att korta utdrag som används för att hänvisa till en publikation 9

eller för att kort beskriva eller förhandsgranska den inte ska skyddas. Rubriker och korta 
utdrag är inte nödvändigtvis samma sak, men rubriker är ännu nödvändigare för att kunna 
göra referenser (t.ex. en artikel eller en publikation). Eftersom titlar och rubriker är 

7 Skäl 57. Den tyska lagstiftaren instiftade en lag före Direktivet som även undantar ”gratis, kortfattad men 
användbar beskrivning av det länkade innehållet.” Recommendation and Report of the Legal Committee of the 
German Parliament, Bundestag document no. 17/12534, at 5 (27 February 2013), available at 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/125/1712534.pdf.  
8 Skäl 58. 
9 Till exempel, så som implementerats av den franska lagstiftaren enligt lag 2019-775 av den 24 juli 2019, artikel 2. 
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utformade av utgivare just för att locka läsarna att läsa hela artikeln, undergräver 
användningen av desamma inte värdet av utgivarnas rättigheter. 
 
Slutligen, med tanke på att presspublikationerna kan innehålla inte bara text utan också 
bilder, bör begreppet "kort utdrag" vara tillräckligt flexibelt för att möjliggöra 
förhandsvisningar eller utdrag av sådant material (t.ex. "tumnagelbilder", eng. 
“thumbnails” av bilder eller videor). Det skulle vara värdefullt att klargöra detta i 
införlivandet (den nederländska regeringen föreslår nu att tillåta ”tumnagelbilder”). 
 
Snippets: Artikel 15 är tillämplig på onlineanvändning och det kan uppkomma frågor 
avseende huruvida s.k. ”snippets” är tillåtna. "Snippets" är korta, beskrivande texter som 
följer med länkar (t.ex. i nyhetsaggregatorer eller sökmotorer). De fungerar som en 
vägvisare till innehållet. Men om direktivet tolkas på ett alltför strikt sätt som strider mot 
dess mål, t.ex. genom att ett utdrag är så kort att det inte kan förmedla vad man kan 
förvänta sig på den länken, kommer användarna att vara mindre benägna att följa länken 
eller kan vara mer benägna att klicka på länkar till innehåll de inte är intresserade av. Detta 
kommer att minska trafiken till utgivare av innehållet, särskilt beträffande mindre utgivare 
vars namn inte ensamt är tillräckligt för att attrahera trafik. Baserat på Googles egna tester 
konstaterades att genom att minska längden på en Snippet till bara några få enskilda ord 
blir det svårare för konsumenterna att upptäcka nyhetsinnehåll vilket i sin kan minska den 
totala trafiken till nyhetsutgivare.  
 
Tidigare under år 2019 genomförde Google ett experiment inom EU för att förstå 
effekten av upphovsrättsdirektivet med förutsättningen att endast URL:er kunde visas, 
mycket korta fragment av rubriker och utan några bilder att titta på i förhand. Alla 
versioner av experimentet resulterade i betydande trafikförlust till nyhetsutgivare. Till och 
med en begränsad version av experimentet (där visades publiceringstitel, URL och 
tumnagelbilder för video) ledde till en 45% minskning av trafiken till nyhetsutgivarnas 
hemsidor. Det visade sig att många användare i stället vände sig till webbplatser som inte 
är nyhetssidor, sociala medier och onlinetjänster för videor. Även sökningarna på Googles 
sökmotor ökade när användare sökte alternativa sätt att hitta relevant information. 
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Svar avseende fråga 3.4 f) 
 
Hyperlänkar bör förstås i ett brett perspektiv. Detta med tanke på betydelsen av termen i 
vardagsspråk och syftet med undantaget . Hyperlänkar bör undantas oavsett i vilken form 10

de förekommer (dvs. rubrik, ord, bilder, etc.). 
 
Svar avseende fråga 3.4 g) 
 
Artikel 15 undantar även rena fakta från omfattningen av utgivarnas rättigheter av det 
viktiga skälet att ingen ska förbjudas att dela, diskutera eller vidare rapportera om faktiska 
frågor. Det är lika viktigt att se till att den första utgivaren som beskriver vissa fakta inte 
kan hindra andra från att använda dessa genom att göra anspråk på äganderätt till de ord 
som är nödvändiga eller sedvanliga för att uttrycka nämnda fakta.  För att undvika 11

tvetydighet bör införlivandet klargöra att undantaget för rena fakta sträcker sig till de 
grundläggande formerna igenom vilka dessa fakta uttrycks. 
 
Google Sweden AB ser fram emot fortsatt samarbete inom ramen för samrådsprocessen. 
För det fall att Justitiedepartementet har ytterligare frågor eller vill ha klargörande av vissa 
svar får ni gärna kontakta oss.  
 
Med vänlig hälsning, 
 
Annika Bevington 
Chefsjurist 
Google Sweden AB 
 

10 E.g., CJEU, C-201/13, Deckym och Vrijheidsfonds, p. 19. 
11 Julia Cage et al., The Production of Information in an Online World (Mar. 3, 2016), tillgänglig vid 
http://econ.sciences-po.fr/sites/default/files/file/jcage.pdf (showing that over half of online information content 
published by media outlets is copy-paste). 
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