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Høringsuttalelse fra Norsk Forening for Industriens Patentingeniører (NIP) vedrørende forslag til
endringer i Åndsverkloven m.m. (INFOSOC-direktivet – 2001/29/EF).

Jeg viser til Departementets brev av 2/4-2003, og vil på vegne av NIP få uttale :

 1. NIP støtter forslaget om at også midlertidige eksemplarfremstillinger omfattes av
opphavspersonens enerett (Åvl. §2 og §11A), samt at avtalelisens nå også vil
omfatte digital kopiering.  Det er viktig at lovgivningen på denne måte følger den
tekniske utviklingen på området.

 2. NIP støtter tiltak mot piratkopiering, og anser det riktig at det innføres et forbud mot
eksemplarfremstilling når det ikke foreligger lovlig kopieringsgrunnlag, ref. forslag til
nytt tredje ledd i Åvl. §11.  Selv om dette forbud kan være vanskelig å håndheve i
praksis, er det etter NIP’s oppfatning behov for en lovmarkering av at slik
piratkopiering ikke er tilatt.

 3. Etter NIP’s syn bør privat kopiering i størst mulig grad belastes de reelle brukere.
Slik sett vil en avgift på lagringsmedier være å foretrekke fremfor bevilgning over
statsbudsjettet.  Dette syn forhindrer ikke at det kan legges vekt på hvilken ordning
som er enklest og billigst å administrere.  Her mangler vi opplysninger til å vurdere
saken nærmere.
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 4. NIP vil understreke ønskeligheten av å ha rettsenhet innen Norden og mellom Norge
og EU.  NIP vil derfor foretrekke at det etableres regional konsumpsjon for
spredningsretten til åndsverket, slik det er i EU.  Norske opphavspersoner vil ellers stå
svakere enn sine konkurrenter i EU.

 5. NIP mener for øvrig at tiden er moden for å erstatte betegnelsen ”opphavsmann” i
Åvl.m.m. med den kjønnsnøytrale betegnelsen ”opphavsperson”.  Dette kan gjøres i
forbindelse med den forestående lovrevisjon.
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