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Utkast til endringer av tolloven § 39 mv. - Høring

Vi viser til Finansdepartementets brev av 14. desember 2006 med høringsnotat om
endringer i tolloven § 39.

Nærings- og handelsdepartementet støtter forslaget om å endre tolloven slik at det blir
enklere for rettighetshavere å håndheve sine rettigheter. Etter vår vurdering er
forslaget et viktig tiltak i bekjempelsen av piratkopier og forfalskninger, og vil dermed
representere en vesentlig forbedring for norsk næringsliv. Videre er det positivt at man
legger opp til at endringen foretas raskt og at man ikke avventer fremleggelsen av hele
den nye loven om toll og vareførsel.

Det fremgår av høringsnotatet at det vil bli vurdert å utforme et standardisert skjema
som kan brukes ved inngivelse av opplysninger om varer mv. fra rettighetshaverne.
Nærings- og handelsdepartementet mener det er helt vesentlig at det utarbeides
standardiserte skjemaer som gjør det enkelt for rettighetshaverne å innmelde relevante
fakta. Vi oppfordrer samtidig til at skjemaene gjøres elektronisk tilgjengelig for
elektronisk utfylling og sending.

Nærings- og handelsdepartementet ser at det finnes argumenter for at den maksimale
tidsperioden for tilbakeholdelse av mistenkelige sendinger, som i høringsnotatet er
foreslått å være på fem virkedager, bør utvides. Vi vil likevel slutte oss til forslaget, da
det antas at fristen i de aller fleste tilfeller vil være tilstrekkelig.

I høringsnotatet legger Finansdepartementet opp til at merarbeidet for
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tollmyndighetene og domstolene skal kunne håndteres innenfor de ordinære
budsjettrammene. Nærings- og handelsdepartementet ber Finansdepartementet på ny
vurdere hvorvidt forslaget bør følges opp med økte ressurser til tollmyndighetene og
domstolene. Det er etter vår vurdering fornuftig å styrke dette arbeidet.

Ut over dette  har vi ingen  merknader til forslaget.
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