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Høringsuttalelse,styrking av lovgivningenom håndhevingenav
industriellerettigheterm.m.

Vi viser til brev av 13. april 2011 vedrørendehøringsnotatmed forslag til styrking av
lovgivningenom håndhevingenav industriellerettigheterm.m.
Som det fremgår av høringsnotateter viktige hensyn bak lovgivningenom det industrielle
rettsvernå verne om de økonomiskeinteressenetil innehaverne,stimuleretil innovasjonog
utvikling av ulike produkter,samt verne om forbrukerinteresser.
I notatet fremmesen rekke gode forslag til styrking av rettighetshavernesstilling og NACG
stiller seg positivtil de forslag som er fremmet.
Departementethar imidlertid innledningsvisi høringsnotatetpåpekt at anskaffelseav ulovlige
varer til privat bruk ikke utgjør noe inngrep, og følgelig ikke kan sanksjoneresetter
lovgivningenom de industriellerettigheter.NACG mener dette er uheldigog ønsker en
klargjøringav gjeldende rett, samt å fremme forslag om at også kjøp av ulovlige varer til
privat bruk forbys. Forbudet bør forankresi spesiallovgivningen.
Det er en utbredtoppfatningat anskaffelseav piratkopierteproduktervil rammes av
gjeldende straffelovsbestemmelserom heleri § 317, da dette må anses å være utbytte av en
straffbar handling den ulovlige frembringelsen.Ut fra høringsnotatetsordlyd kan det synes
som om departementetfastslår at det etter gjeldende rett ikke vil være et inngrepi
industrielle rettighetå anskaffe seg ulovlige produkter. Det anmodesom at departementet
klargjør om man her mener at slik anskaffelseheller ikke rammes av heleribestemmelsen.
Forbrukerkjøpav piratvarer står for en ikke ubetydeligandel av den totale omsetningenav
slike varer og ved å unnta denne gruppen fra ansvar vil den foreslåtte styrking bli mangelfull.
Under en nylig avholdt konferanseni Madrid, "2011 International Law Enforcement IP Crime
Conference"i regi av Interpol og Europol,var forbrukerkjøpvia internettet av hovedtemaene.
Piratkopisalgvia internett til privatpersonerer et så økende globalt problemat de respektive
politienheteranser dette som en av de største utfordringenepå området.Fra spansk
politimyndighetble det antydet at denne virksomhetennå representererca 60 % av landets
piratimport.

Undersammekonferansemåtte kinesiskemyndighetsrepresentanter
forsvare seg mot
anklagenat Kinaer en av de største piratprodusentene,og her fremhevetde blant annet at
myndighetenei USA og Europamåtte sørgefor at markedetfor slike varer opphørte.Flere
av delegateneunder konferansentok til orde for at de hadde store motforestillingermot å la
kjøp/importav piratvarertil privatbrukfortsattvære en lovlig handling,ettersomen slik
rettstilstandbare vil bidra til en fortsatt økendeomsetningav piratkopier.
NACGkan ikke se noen rimelige motforestillingermot innføring av et forbud mot kjøp av
varer som er fremstilt ulovlig. NACG kan imidlertidse at det i enkelte tilfeller kan oppstå
spørsmålom kjøp i god tro, samt visse bevismessigeutfordringer.I denne omgangvil NACG
derfor kun foreslå at kjøpshandlingenforbys, men at sanksjonenforeløpig bør begrensestil
beslagog destruksjon.Ettter NACGsoppfatningvil innføring av selve forbudetvære et
vesentligmer effektivttiltak enn f.eks kun holdningsskapendearbeid. Det må antas at et stort
antall forbrukerevil unnlate kjøpshandlingenhvis den er forbudt og man samtidigløper en
klar risiko for at varene blir beslaglagt.
I dag er det overlatttil rettighetshaverneselv å bekjempepiratkopier,og dersomdet kun er
anledningtil å forfølge ulovlig import/handelsom er i "næringsvirksornhervil lovgivningen
fremstå som mangelfull. I praksis er det flere srnutthullfor den organiserteinnførselog
omsetningav piratkopiertil Norge, og det viser seg at produsenterog importøreraktivt
benytterdette for å unngå sanksjoner.
Praktiskeeksemplerpå dette er innførselav mellomstorepartier, eksempelvis15-20 enheter,
hvor den planlagteforklaring er at det dreier seg om "gaver til familien" hvilket er enkelt å
sannsynliggjøreog tilsvarende vanskeligå motbevise,Et annet eksempelfra praksis er en
organisertsalgsorganisasjoni Norge som videreformidlerordrer til Kina for enkeltutsendelse
direkte til kunden i Norge. På denne måten kan en fritt operere med minimalrisiko, og denne
typen virksomhetkan neppe rammesdersomdet ikke innføres et generelt forbud.
Etter vårt syn er verken dagens rettstilstandeller de foreslåtte endringer tilstrekkeligi
kampenmot det som av Interpol er benevnt"crime of the centuty' (Dublin, 2009), og vi vil
fremheveto hovedpunktersom bør tas med når det skal foretas en styrking av
immaterialrettighetene:

1. Ansvarliggjøringav forbruker

NACG menerdet er et paradoks at det er tillatt for privatpersonerå kjøpe/importere
piratkopiertevarer av flere grunner:
Det er i dag vel dokumentertat piratkopiertevarer er knyttet til både organisertkriminalitetog
terrorfinansiering.Handel med piratkopierinnebærerstore profittmulighetermed lav risiko både i forholdtil å bli oppdaget og hva gjelder straffenivå sammenlignetmed annen
kritninellvirksomhetmed høy profitt potensialsom for eksempel narkotikahandel.
Det er videre åpenbarti forbrukernes interesseat piratkopiertevarer ikke kommerut på
markedet selv om kopier utseendemessigkan være tilnærmet identiske med originalener

det på det rene at "produsenten"i de langt fleste tilfeller ikke etterkommerelementærekrav
til arbeidsmiljø,sikkerhet,giftinnholdmv. når de lager sine billige kopivarer.
Et annet viktig forbrukeraspekter den trygghet forbruker får ved kjøp av originalevarer. En
rekke vanlige forbrukervarerhar et betydeligskadepotensialslik som f.eks elektroverktøy,
elektriske artikler, barneleker,sikkerhetsprodukter,medisineretc. Kjøp og bruk av slike varer
vil i tillegg til skade på den aktuelleforbrukerogså kunne ha vidtrekkendesamfunnsmessige
konsekvenserdersom skade skulle oppstå, f.eks ved unødig belastningav helsevesen,
manglendedekning av tredjemannstappå grunn av uteblitt forsikringsdekningosv.
I en rekke europeiskeland er det allerede innførtforbud mot kjøp av piratvarer.Sanksjonene
varierer noe, men gjennomgåendeer det beslag,destruksjonog bøter som benyttes. NACG
mener at beslag og destruksjonvil være tilstrekkeligpå det nåværendetidspunkt ikke minst
av rettssikkerhetsmessigegrunner og hensynettil forholdsmessigsanksjonering.Man
unngår også spørsmål om kjøper har vært i god tro da merkehaverenvil få en ubetingetrett
til beslag og destruksjonav piratvarendersom han kan oppfylle bevisbyrdenfor dette. Den
belastningsom forbruker vil lide i slike tilfeller må ansees å være forholdsmessigsvært
begrenset.En slik regel vil følgelig ha god preventiveffekt uten å være inngripende.
Piratvarershovedfristelseer lav pris og langt de fleste vii forstå at de blir tilbudt ulovlige
produkteralene på grunn av den lave prisen.
Det fremstår som uheldig at norskeforbrukere,i en rekke europeiskeland, ved kjøp av
piratvarerløper en risiko for sanksjonerhelt frem til grensen, mens den samme handlingen
vad innreisetil Norge ikke kan sanksjoneres.Dette gir Norge en uheldig posisjonsom frihavn
for piratene.

2. Strafferammen må økes betraktelig, og dette må skje samtidig som politi og
påtalemyndighet gis øremerkede ressurser.

Hva gjelder forslaget til økt strafferammeer NACG positiv til dette på et prinsipieltgrunnlag.
Vi mener imidlertidat det nivået legges for lavt når normalstrafferammenkun er bøter og
fengsel inntil 1 år, og 3 år under særlig skjerpendeomstendigheter.NACGmener
strafferammenmå være bøter og fengsel inntil 6 år, hvilket er tilfelle i Danmark.
På dette punkt gir NACG full støtte til de betraktningerog argumentersom fremgår av
henholdsvisToll —og avgiftsdirektoratetshøringsuttalelseav 7.9.2011(Pkt.4) og NHO sin
høringsuttalelseav 22. september 2011.
Videre vil en heving av strafferammenalene imidlertid ikke være tilstrekkelig.Det er hevet
over enhver tvil at piratkopier har store samfunnsrnessigekonsekvenser,og det bør ikke
være opptil rettighetshaverealene å bekjempedette ondet med sivilrettsligemidler. Det
offentlige må her ta sin del av ansvaret, særlig med tanke på å rammede organiserte
aktører.
Vi skal ikke lenger enn til Sverige for å se en helt annen tilnærmingtil dette. Her har man
siden 2008 hatt to spesialiserte påtaleansvarligesom håndterer samtligeinngrep i

immateriellerettigheteri Sverige (1nternationella
AK Stockholm).12010ble det etablert en
nasjonalkoordinatorhos politiet som håndtererinnkomneanmeldelser.Videre er det
opprettettre grupper med utredere hos politiet i Stockholm,Gøteborgog Malmø. Disse
ressursenearbeiderutelukkendemed denne typen saker og kan således sikre en effektiv og
faglig forsvarligbehandlingav disse.
Det er vårt håp og klare ønske at en tilsvarendestyrkingvil prioriteresogså i Norge. Det
fremstårsom uheldig at norske forbrukere,i en rekke europeiskeland, ved kjøp av piratvarer
løper en risikofor sanksjonerhelt frem til grensen,mens den samme handlingenvad
innreisetil Norgeikke kan sanksjoneres.Dette gir Norge en uheldig posisjon som frihavn for
piratene.
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