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07. MAR 2007
Saksnr.

ds i yig -3"-
Arkivnr.

Norsk Tollerforbund  viser til samtale med Deres seniorrådgiver Hilde Slupphaug vedrørende
vårt høringssvar ,  som beklageligvis sendes etter at den ordinære høringsfristen er utløpt.
Bakgrunnen for dette er at vår hovedorganisasjon  YS ble  utelatt som høringsinstans.

Omtale i Teknisk ukeblad, i NRKs program FBI og i andre media antyder at Norge er et
fristed i Europa for omsetning og distribusjon av slike varer. Vi har samtidig merket oss at
statssekretær i Finansdepartementet Geir Axelsen i begge fora har varslet strengere kontroll
på dette området og at regjeringen "vil ta opp kampen mot piratkopistene" (sitat TU).

I høringsnotatet fra departementet er det beskrevet at den foreslåtte endringen vil bidra til å
styrke bekjempelsen av økonomisk og organisert kriminalitet, men at merarbeidet ikke vil
være større enn at dette kan håndteres uten at det er behov for å øke budsjettrammene.

Antallet avdekkede forhold med tilbakeholdelser har økt vesentlig de siste årene, uten at det
er tilført større ressurser til oppgaven. Tollregion Oslo & Akershus har alene hatt en økning
fra 73 forhold i 2005 til 579 i 2006 (lokal statistikk). Vi er av den oppfatning at vi ser kun
toppen av isfjellet når det gjelder hvilket omfang denne virksomheten har.

Endringsforslaget til Ti § 39 innebærer at Tollvesenet for ettertiden vil kunne varsle
innehavere av immaterielle rettigheter når vi i kontrollsammenheng avdekker forsøk på
innførsel av piratkopier og forfalskninger.

Norsk Tollerforbund er av den oppfatning at denne endringen ikke på langt nær er
tilstrekkelig for å kunne demme opp mot det omfanget problemet har fått både i Norge og i
EU.
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Etaten prioriterer oppgaver i forhold til disponible ressurser og hvilke føringer departementet
gir i tildelingsbrev mv. Vi anser at endringsforslaget i liten grad vil bidra til at Tollvesenet vil
kunne prioritere oppgaven, med mindre andre oppgaver nedprioriteres. I denne sammenheng
gjør vi samtidig oppmerksom på at oppgaven ikke er angitt som kontrollområde i etatens
interne plan- og rapporteringssystem.

Tollvesenet har en viktig rolle som samfunnsbeskytter i forbindelse med inn- og utførsel av
alle typer varer til landet. Prinsipielt ser vi liten forskjell mellom dette og kontroll av
merkevarer. Det er eksempelvis avdekket saker vedrørende innførsel av falske
mobiltelefoner/ utstyr (10. 000 enheter ble tilbakeholdt i 2006). Det er kjent at bruk av slikt
utstyr har ført til ulykker med personskader. Falske legemidler, leker og matvarer er varer
som Norsk Tollerforbund er kjent med blir innført og omsatt uten kontrolltiltak.

Enhver som ønsker vareførsel over landegrensene av varer som er underlagt restriksjoner, må
legge fram nødvendige tillatelser for Tollvesenet ved grensepassering. Vi er derfor av den
oppfatning at Tollvesenet selv bør kunne avgjøre utfallet vedrørende begjæring om
tilbakeholdelse av falske merkevarer som krenker innehavers rettigheter. Dette er en praksis
som tilsvarer den man har i EU (jf høringsnotatets side 4.).

Vi etterlyser  en mer positiv tilnærming til problemstillingen fra departementets side;
* Tollvesenet  må tilføres ressurser  til å kunne håndtere  oppgaven,
* Det bør gis føringer til etaten om at oppgaven skal prioriteres,
* De norske reglene for tilbakeholdelse bør harmoniseres med de man har i EU.

Norsk Tollerforbund håper at vårt  høringssvar blir hensyntatt i det videre arbeidet.
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Fredrik Støt ig
1. nestleder Stein Borvik

politisk rådgiver
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