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Høringssvarom endringer i åndsverkloven- Gjennomføring
av portabilitetsforordningen (EU)
Det visestil høringsbrevfra Kulturdepartementetdatert 14. august2018med
frist for kommentarden 25. september2018.
Forbrukerrådeter opptatt av å styrkeog verne om forbrukernesrettigheter.
Forbrukerrådetstiller segpositivt til inkorporeringav portabilitetsforordningeni
åndsverkloven.Det er Forbrukerrådetsoppfatningat forordningener positivfor
forbrukere,sidenden vil gi tilgangtil nettbaserteinnholdstjenesterved
midlertidigoppholdutenfor den enkeltesbostedsstat.

Bostedsstat
Portabilitetsforordningenartikkel3 nr. 1 stiller krav til at tjenestetilbyderenskal
gjøredet mulig for abonnententil å få tilgangtil den nettbaserte
innholdstjenestenpå sammemåte som i bostedsstaten.Med «bostedsstat»
menesdet den staten der abonnentenhar «faktiskog varig»bostedjfr. artikkel
2 nr. 3 i forordningen. Fortaleni forordningenutdyper ikke det nærmere
innholdet i «faktiskog varigbosted».Ordlyden«fast og varigbosted»tilsier at
det er tale om stedet der en personvanligvisoppholderseg.Begrepetgir
grunnlagfor en konkret skjønnsmessig
vurderingi hvert enkelt tilfelle. Det gir
rom for fleksibilitetnoe som er en fordel for abonnenten.

Midlertidig oppholdssted
Forordningengjør det mulig for en abonnentsom oppholdersegmidlertidigi en
annenmedlemstatenn bostedsstaten,til å få tilgangtil og bruke nettbaserte
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innholdstjenester.Med «midlertidigopphold»menesdet «i et begrenset
tidsrom»se artikkel2 nr. 4 i portabilitetsforordningen.
Forbrukerrådetsamarbeidermed forbrukerorganisasjoner
i Europagjennom
BEUC.Påvegneav sinemedlemsorganisasjoner
har BEUC tidlig i
lovgivningsprosessen
særligstøttet opp under at forordningenikke måtte
underleggesnoen konkret tidsbegrensningfor bruk av portabilitet. Det
begrunnesmed at abonnenterreiser utenlandsfor ulike formål, og med ulik
frekvensog varighet.Forbrukerrådetfinner det derfor positivt at forordningen
ikke leggeropp til en tidsbegrensning
.

Unntakfor portabilitet av nettbasertinnholdstjeneste
Forbrukerehar ikke krav på portabilitet i tilfeller der en nettbasert
innholdstjenesteblir levert uten betalingav penger,se artikkel6 nr. 1 i
portabilitetsforordningen
. Det betyr for eksempelat NorskRikskringkasting
(NRK)er unntatt regleneom krav til tilretteleggingav portabilitet for
abonnentersom midlertidig oppholdersegutenlands.NRKkan likevelvelgeå
leggetil rette for portabilitet for sinebrukere.Direktør for juridisk,rettigheter
og personali NRK, OlavNyhusuttalte til NRKbeta1. april 2018 at:
«NRKønskerimidlertid at vårt innholdskalværetilgjengeligfor nordmenni
utlandetog vi arbeiderfor å få til dette, sierNyhus,og leggertil:
Forretningsmodellene
for opphavsrettensetter imidlertid foreløpig
begrensningerfor hva vi kan tilby utenfor Norgesgrenser».1
Forbrukerrådethåper NRKfinner det hensiktsmessig
og mulig å gjøre den
nettbaserteinnholdstjenestentilgjengeligfor brukereav NRKsom oppholder
segmidlertidigutenfor bostedsstaten.
Andremerknader
Forbrukerrådetvil avslutningsvisknytte noen kommentarertil det vi oppfatter
som de mest sentraleutfordringenei forordningen.Dette gjeldersærlig
tjenestetilbyderesbegrensningav portabilitet for spesifikkeperioder,
forespørselav informasjoni størreutstrekningenn nødvendigfor å verifisere
bostedsstat,bruk av kontroll av IP-adresserfor å sporeabonnentenes
beliggenhetog begrensningav tjenestensportable rekkevidde.Dette har også
EU-kommisjonengjort nasjonalemyndigheteroppmerksompå.2 I lys av at det
1

https://nrkbeta.no/2018/04/01/na-kan-eu-borgere-reise-med-netflix-mennordmenn-ma-vente/
2
Letter to the attention of the competentnational authoritieson the applicationof
Regulation(EU)2017/1128.
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alleredekan se ut til å værenoen utfordringer med gjennomføringenav
forordningen,ser vi grunn til å understrekeat tjenestetilbydereslojalitet er helt
avgjørendefor at rett en til grensekryssende
portabilitet av nettbaserte
innholdstjenesterskalværegjennomførbari praksisfor den enkelteabonnent.
Vi antar at tjenestetilbyderneinnretter seg,særligetter at EU-kommisjonenhar
gitt føringer.

Håndhevelse
For at regleneskalkunneha den tilsiktedevirkningen,og samtidigunngåat
tjenesteytereopptrer illojalt overfor regelverket, vil det ogsåværeavgjørende
at vi har et sterkt og kompetenttilsyn som forvalter og håndheverreglene
effektivt. Det er ikke realistiskat enkeltabonnentervil bringesakervedrørende
misligholdav portabilitetsforordningeninn for domstolsapparatet.Det er derfor
viktig at Forbrukertilsynethar tilstrekkeligeressursertil å utøvesin tildelte
myndighet.

Vennlighilsen
Forbrukerrådet

FinnLützow-Holm Myrstad
Fagdirektør,
digitaletjenester
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