
NÆRINGSUVETS HOVEDORGANISASJON CONFEDERATION DF NORWEGIAN ENTERPRISE

Postadresse Postal Address Adresse Address Org.nr. Org.no.  Telefon Telephone Epost  E-mail
Postboks 5250 Majorstuen Essendrops gate 9 NO 955 600 436 MVA  +47 23  08 80 00 firmapost@nho.no
NO-0303 Oslo  Oslo Telefaks  Telefax  internert  InternetNHO Norway Norway +47 23 08 80 01 www.nho.no

Finansdeparte 'FINANSDEPARTEMENTET Vår dato 08.02.2007
Postboks 800 Dep  Deres dato  14.12.2006
0030 Oslo Vår referanse aen/72917

Deres referanse
05/4918SLHS/KR

Saksnr.

Arkivnr.

Høringsuttalelse endring av tolloven  §  39 m.m.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er meget positiv til Finansdepartementets initiativ
for å gi tollmyndighetene mer effektive virkemidler til å kunne stanse på grensen produkter
som krenker immaterielle rettigheter.

Slik situasjonen er i dag med klart dårligere grensekontroll i Norge enn i EU, fungerer den
norske grensen som inngangsport til resten av Europa for piratprodukter og andre produkter
som krenker immaterielle rettigheter. Lovendringen vil bidra til å tette igjen denne bakveien,
noe som vil gi bedre beskyttelse for rettighetshaverne. Lovendringen vil være et viktig
bidrag for å begrense organisert kriminalitet, i tillegg til at tiltaket vil styrke Norges
renomme i resten av Europa.

NHO mener at hjemmelen for tilbakehold bør gjelde ikke bare import, men alle former inn-
og utførsel. NHO er klar over at TRIPS-avtalen kun pålegger Norge  importkontroll  til
sikring av enkelte immaterielle rettigheter. I EU er det imidlertid innført slike sikringstiltak
ved all inn- og utførsel (se Rådsforordning 2003/1383/EF). I henhold til opplysninger fra
EU-Kommisjonen skjer over 70 % av EUs tollbeslag av denne type ulovlige produkter ved
andre grensepasseringer enn import.
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For å oppnå størst mulig effekt av departementets initiativ, bør tolloven harmoniseres mest
mulig med det tilsvarende regelverket i våre naboland. NHO anmoder derfor
Finansdepartementet om å vurdere de rettslige mulighetene for å justere lovforslaget til å
omfatte alle former inn- og utførsler. Antagelig vil det være uproblematisk å utvide til
eksportkontroll. Hvorvidt varer i transitt kan stanses, bør imidlertid også vurderes.

Utover  dette har  ikke NHO  merknader til utformingen av forslaget til endret  lovtekst.
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NHO ser nytten av å utarbeide et standardisert opplysningsskjema, som rettighetshaverne
oppfordres til å fylle ut. Det er imidlertid viktig at det ikke blir pålegg om avgivelse av slike
opplysninger. Rettighetshaver må selv vurdere hensiktsmessigheten av å benytte seg av
denne muligheten.

Vennlig hilsen
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
Juridisk Område
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