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HØRINGSUTTALELSEOM FORSLAGTIL STYRKINGAV LOVGIVNINGENOM
HANDHEVINGAV INDUSTRIELLERETTIGHETERM.M.

1. Innledning
Det vises til Justisdepartementetshøringsnotatav april 2011. Vedlagt følger Business
SoftwareAlliances Norge (BSA) uttalelsetil forslaget.
2. Om BSA
BusinessSoftwareAlliance (BSA) er en ideell bransjeforeningsom er opprettetfor å fremme
målene til programvareindustrienog deres maskinvarepartnere.Det er først og fremst en
organisasjonsom er engasjert i å fremme en sikker og lovlig digital verden. BSAs ønsker å
fremme innovasjon,vekst og et konkurransedyktigmarkedfor kommersiellprogramvareog
relatertteknologi. BSA er i lys av dette svært opptatt av å styrke lover som redusererglobal
piratkopieringav programvare,herunderlover som beskytteropphavsrett,patenterog
varemerker.
BSA har lenge tatt til ordet for en styrking av saksjonenemot krenkelseav immaterielle
rettigheter i Norge, og stiller seg i hovedsakpositivtil forslaget til endring i lovgivningensom
bringer oss nærmere EUs lovginingog som medførerat vi oppnår bedre rammevilkårfor
rettighetshaveresom har sine produkteri det norske markedet.
Selv om BSA i hovedsakstøtter lovforslagene,kan strafferammeneog rammenefor
erstatningsutmålingetter BSAs oppfatningmed fordel økes ytterligere I forhold til det
foreliggendeforslag for å ha en mer preventivvirkning. Det siste ikke minst ettersom det er
en klar tendens til at kopiering og inngrep i immateriellerettigheteri stadig større grad skjer
som ledd organisertkriminalitet med storstilteog systematiskerettighetsinngrep.Dette har i
senere tid vært et område som har tiltrukketseg organisertekriminelleettersom straff og
erstatningsbestemmelsenehar vært relativt lave i forhold til annen vinningskriminalitet.Det er
vanskelig å få bukt med denne type kriminalitethvis det ikke settes opp tilstrekkelige
preventivesanksjoner.BSAs uttalelsevil derfor i hovedsakom handle denne delen av
forslaget.

3. Høringsutkastets kapIttel 5 - Vederlagog erstatning
BSA har i lengre tid vært av den oppfatningat det foreliggeret stort behovfor å styrke
lovgivningenved preventivevirkemiddelsom bedre mulighettil å få utmålt høyereerstatning
enn det som ligger innenfordagens sivile lovgivning.Domstolenehar på basis av dagens
lovgivningi liten grad tilkjent erstatningsom er egnet til å ivareta prevensjonshensynet.Det
kan ikke være tvil om at kompensasjonensom tilkjennesved inngrepi immaterielle
rettigheterei heller dekker det faktisketapet for rettighetshaver.En lovgivningsom er mer
harmonisertmed EUs lovgivning,vil i større grad kunne gi norske domstoleranledning å
se hen til avgjørelseri andre EU-landsom er naturlig å sammenligneseg med, hvor
erstatningsutmålingenenormalt er vesentlighøyere enn i Norge.
BSA er i lys av ovennevntepositiv til den foreslåtte kompensasjonsmodellmed tre alternative
utmålingsmodeller.Dette gir krenkedemulighettil å velge den mest gunstigeog konkrete
utmålingsmodellenog gir dommeregod veiledning.Dagens bestemmelserhar skapt en del
uldarheterog har resultert gjennomgåendelave erstatningssummer,ikke nødvendigvisfordi
hjemiene ikke har gitt adgangtil høyereerstatning,men fordi den immateriellerettigheten
kan være vanskelighåndgripeligved utmålingfor en dommer lite erfaring med denne type
rettigheter. Uklarhetensom har rådet rundt utmålingsprinsippeneavhjelpe i det nye
lovforslaget.
Man ville kommet enda lenger dersomdet ikke ble trukket grense mot ikke-økonomisktap.
Skade som skjer på eksempelviset godt innarbeidetvaremerkesomdømmekan være
vanskelig å kalkulere i kroner og øre. Tilliten til et produkt kan bli svekketover tid dersom det
piratkopieresofte. Dette kan være vanskeligå utmåledet økonomisketapet i hver enkelt
krenkelse.Forutenskader som piratkopieringkan gi merkenavngjennomdistribueringav
dårligere produkter,utsettes kunderfor en rekke risikoer,inkludertbrudd på sikkerhetog
databspdersom det dreier seg om programvare.Mulighetenfor en skjønnsmessigutmåling i
tillegg til de konkrete utmålingsanvisningene,ville kunne imøtekommetdette behovet.
Når det gjelder den økonomiskeutmålingenvil det for BSAs medlemmer,i de fleste tilfeller,
ikke by på problemerå fastslå hva rimelig lisensavgiftvil utgjøre.
I tilfeller hvor inngriperer "særlig mye å bebreide"ved"forsetteligeeller grovt uaktsomme
krenkelser"foreslås et fjerde utmålingsgrunnlag,nemlig dobbel lisensavgift.Som nevnt
innledningsvis,er BSA opptatt av at man særlig med piratkopieringi stort omfang må ha
reelle preventivesanksjonsbestemmelser.Etter BSAs oppfatningbør det her åpnes for "triple
damages"også i norsk rett. Det ville etter BSAsskjønn dempetfristelsen ved å kopiere eller
plagiere rettighetsbelagtmateriale. Praksisviser at denne denne type krenkelsernormalt blir
løst ved sivile søksmål, ettersom Politiet ikke har prioritertdenne type kriminalitet.Det er da
viktig at lovgiver utstyrerrettighetshavermed sivIle sanksjonsmulighetersom er egnet til å
dempe problemetmed piratkopieringi Norge.
4. Høringsutkastetskapittel 6 —Straff
BSA har lenge vært en forkjemperfor at strafferammenefor alvolige krenkelserav
immaterialrettheves. Etter vårt skjønn er forslaget som foreligger ikke så høyt som i flere

land det kan være naturligå sammenligneseg med.Vi ber derfor utvalgetvurdereå heve
strafferammenytterligere,begrunneti preventivehensynsom nevntunderpunkt2.
5. Midlertidigeforfrayninger

Etter BSAssyn, er fem virkedagerfra varselom tilbakeholdelsegis kortfrist. Flereav BSAs
medlemmerhar utenlandskemor-selskapersom vil kunneha behovfor noe lengertid for å
få oversendtfullmakter,oversettelserog annendokumentasjon,gjerne1flere ledd. Dertil
kommertidsforskjellertil USAetc. Det synessom en uforholdsmessigkort tid og kan lett føre
til at tap av rett. BSAforeslårat dennefristen utvidestil 14 dager (10 virkedager).
6. øvrige bestemmelser

BSA vil for øvrig uttrykkestøttetil forslagetsbestemmelserherundertiltakfor å hindrenye
inngrep,bevisreglervedrørendeavdekkingav opprinnelseog distrlbusjonsnettverk
og
innføringav ny sanksjonsom innebærerat inngriperkan påleggeså dekkekostnadeneved
formidlingav informasjonom en dom i en inngrepssak.

Med vennlighilsen

Thor Mosaker
for BSANorge

