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Helge Stemshaug Oslo, 29. september 2011

HØRINGSUTTALELSE — ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN - TILTAK
MOT ULOVLIG FILDELING OG ANDRE KRENKELSER AV
OPPHAVSRETT M.M. PÅ INTERNETT

Det vises til Kulturdepartementets høringsnotat av 19. mai 2011 vedrørende
ovennevnte.

Modern Times Group (MTG) støtter departementets målsetning om å styrke
rettighetshavernes muligheter for håndheving av sine rettigheter ved krenkelser på
internett. MTG støtter i all hovedsak forslagene som legges frem i høringsnotatet for å
realisere denne målsetningen.

Etter MTGs syn bør departementet i forbindelse med den planlagte revisjonen benytte
anledningen til å klargjøre situasjonen rundt uautorisert streaming av innhold på
internett, slik at det gjøres klart at dette behandles på samme måte som mer tradisjonell
fildeling. Streaming er en teknologi på sterk fremmarsj etter som tilgangen på
høyhastighets bredbånd blir stadig mer utbredt.

Denne formen for streaming er særlig et problem for kringkastere som har kjøpt
rettigheter til sportsbegivenheter, ettersom sendingene fra slike begivenheter i realiteten
kun har verdi som direktesendinger. Konsekvensen av dette er at enhver ulovlig
streaming av en direktesendt sportssending utelukker et kjøp av tilgang til en lovlig
overføring av samme sending. Dersom seeren ellers har betalingsvilje for tilgang til
sendingen, er altså hver slik streaming et direkte tapt salg for rettighetshaveren. Dette i
motsetning til mer tradisjonell fildeling av musikk og film, der sammenhengen er mer
komplisert fordi ulovlige nedlasting ikke i seg selv utelukker et etterfølgende kjøp av et
lovlig eksemplar

Man ser allerede at enkelte aktører har som forretningsmodell å kreve betaling fra
brukere for tilgang til uautoriserte streamingtjenester — altså en forretningsmodell basert
på betaling for tilgang til ulovlig formidling av kringkastingsforetaks sendinger. Med
dagens utvikling må man forvente at dette fenomenet vil øke i omfang fremover. På sikt
kan dette innebære en situasjon med en parallell, uautorisert, formidling av hele tv-
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kanalers sendinger mot betaling. En slik utvikling vil naturligvis være svært skadelig for
tradisjonell kringkastingsvirksomhet (på både fri-tv og betal-tv), og ikke minst for
fremveksten av innovative streamingtjenester fra rettighetshavernes og kringkasternes
side.

MTG mener derfor det er viktig at departementet i det videre arbeidet med
lovrevisjonen sikrer at rettighetshaverne har effektive håndhevingstiltak også mot
uautorisert streaming.

For øvrig viser MTG til kommentarene i høringsuttalelse fra Nordic Content Protection
(STOP), som MTG slutter seg til.

Med vennlig hilsen
for BUGGE, ARENTZ-HANSEN & RASMUSSEN

Hallvard Fæhn Oftebro
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