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TVISTEN OM GOOGLE BOOK SEARCH
•

Under 2004 träffade Google avtal med flera bibliotek om att digitalisera deras
bokinnehav.

•

Google stämdes 2005 i USA av rättighetshavare – grupptalan

•

Förlikning den 28 oktober 2008 – Google Book Search Settlement. Google betalar
ersättning för scannade böcker och får rätt att fortsätta digitaliseringen och
tillgängliggöra böckerna på olika sätt

•

Förlikningen ska fastställas av domstol för att gälla. Förhandlingen (fairness
hearing) skulle ha ägt rum den 7 oktober 2009. Nu uppskjuten.

•

Många invändningar mot förlikningen har givits in till domstolen, bl.a. från
Frankrike, Tyskland och USA

AKTIVITETSKRAV I AMERIKANSK GRUPPTALAN
• Grupptalan i USA – för att inte omfattas krävs
aktivitet (opt out)
• Sista datum för opt out var den 4 september 2009
(ursprungligen den 5 maj 2009)

VILKA OMFATTAS AV FÖRLIKNINGEN?
• Alla som har ett amerikanskt upphovsrättsintresse
till sådant utnyttjande av böcker eller ”inserts”
(inlagor) som tillåts genom förlikningen
• Men förlikningen omfattar bara böcker och inlagor
som publicerats senast den 5 januari 2009

VAD FÅR GOOGLE GENOM FÖRLIKNINGEN?
• Rätt att skapa en elektronisk databas av alla böcker utgivna senast 5
januari 2009
• Rätt att tillgängliggöra böckerna på olika sätt och ta betalt för det
• Möjlighet att sälja reklam kring tillgängliggörandet t.ex. på
sökresultatsidor och sidor med förhandsvisning av böcker.
• Endast tillgängliggörande i USA

VAD ÅTAR SIG GOOGLE I FÖRLIKNINGEN?
•

•

Google betalar
–
45,5 MUSD i rättegångskostnader
– 45 MUSD till rättighetshavare för böcker inscannade före den 4 september
2009
Google inrättar Book Rights Registry – Bokrättighetsbyrån – för 34,5 MUSD

•

Google ska följa rättighetshavarnas direktiv vid exploatering av böckerna

•

Google delar med sig till rättighetshavarna av intäkterna från exploateringen
(37/63). Rör sig främst om annonsintäkter från bokspecifika sökresultat sidor samt
abonnemangs‐, kopierings – och försäljningsintäkter

GOOGLE SKA FÖLJA RÄTTIGHETSHAVARNAS DIREKTIV

KLASSIFICERINGSSYSTEMET ENLIGT
FÖRLIKNINGSAVTALET

DISPLAY ELLER NO DISPLAY
•

No display – Google får inte visa text från boken, endast bibliografisk information

•

Display uses – Visning av text från boken och åtkomst till boken på olika sätt
• Preview Uses : beroende på kategori finns olika Standard Preview, Fixed Preview,
Continous Preview och No Preview. Skillnaderna avser hur mycket av boken som
får visas
• Snippet Display : Visning av 3‐4 rader text ur en bok
• Front Matter Display : Visning av framsidan, copyrightsidan, innehållsförteckning
etc. men inte själva boktexten
• Access Uses : Visning eller åtkomst till hela eller delar av boken. Delas upp i
Institutional Subscriptions, Consumer Purchase och Public Access Service

NYA DISPLAY USES
• Enligt punkt 4.7 i förlikningsavtalet kan Google träffa överenskommelse
med BRR (eller rättighetshavarna) om nya nyttjanden

• I punkt 4.7 nämns Print on Demand, Custom Publishing (försäljning per
sida av läromedel), PDF Download, Consumer Subscription Models och
Summaries, Abstracts and/or Compilation (sammanfattningar och utdrag
ur böcker)

INVÄNDNINGEN FRÅN UNITED STATES OF
AMERICA
”…one of the most far‐reaching class action settlements of which the United
States is aware”
• Inte tillräckligt kungjord
• Obegränsade möjligheter till nya exploateringsformer
• Okända rättighetshavare missgynnas genom att icke uthämtade intäkter
tillfaller de som registrerat sig hos BRR
• Google får en monopolställning
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