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HØRING: STYRKING
RETTIGHETER M.M.

AV LOVGIVNINGEN

OM HÅNDHEVINGEN

AV INDUSTRIELLE

Vi viser til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 14.04.2011, der det bes om
synspunkter på forslag til styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle
rettigheter m.rn.
Kabel Norge representerer flertallet av de kommersielle kabel-tv-operatørene i Norge.
Disse operatørene tilgjengeliggjør tv-programmer, bredbåndstjenester og telefoni til ca.
950.000 norske husstander, dvs, nærmere halvparten av befolkningen. Kabel-tv er
således den største distribusjonsplattformen
i Norge for disse tjenestene sett under ett.
Som en folge av digitaliseringen av tv-tilhudene har nå de aller fleste kahel-tvabonnentene en dekoderboks som en del av sitt mottakerutstyr.
Disse dekoderne er
ustyrt med kortleser, der smartkort benyttes som nøkkel for å få tilgang til hele eller
deler av tv-tilbudet. Abonnentene betaler vederlag basert på hvor stor del av tv-tilbudet
som mottas.
Det er med sterkt økende bekymring vår bransje nå ser en omfattende utvikling av
såkalt cardsharing, der det via Internett tilbys metoder for å skaffe seg ulovlig tilgang til
tv-tjenester både fra Norge og andre land. Vi viser i denne sammenheng til
redegjørelsen og synspunktene i høringsuttalelsen fra STOP Nordic datert 14.09.2011,
som vi gir vår tilslutning til.
Kabel Norge vil påpeke at det økende omfanget av denne ulovlige virksomheten
utvilsomt påvirker og undergraver investeringsmulighetene for aktørene i vår bransje,
slik at bredbånds- og betal-tv-tilbudene blir skadelidende av dette. Dette går igjen ut
over våre abonnenter.
På tilsvarende vis blir både innholdsleverandører og rettighetshavere også skadelidende,
idet de taper inntekter på de vederlag som kabel-tv-operatørene normalt betaler for
videresendingen i sine nett.

Som påpekt av STOP, og i særdeleshet av Telenor i sin høringsuttalelse av 23.09.2011,
er det også etter vår oppfatning et sterkt behov for å gjøre endringer både i straffeprosessloven § 216b og i straffeloven § 262, slik at de aktuelle lovbruddene faller inn
under håndhevingen, og ikke minst at strafferammene legges på samme nivå som for
andre brudd på lovgivningen vedrørende industrielle rettigheter. Straffesaken som STOP
henviser til (anmeideise 8910820) viser med all ønskelig tydelighet at strafferammene
ikke strekker til ved omfattende saker. Endelig må også straffebestemmelsen i § 262
undergis offentlig påtale.
Kabel Norge er opptatt av at det raskt settes i verk tiltak som nevnt, slik at den ulovlige
virksomheten effektivt kan bekjempes, samt at de kriminelle ikke gis anledning til
fortsatt å utnytte de lave strafferammene i Norge.
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