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Høringssvar – forslag til endringer i varemerkeloven og tolloven mv.

Vi viser til brev av 9. mai 2018 hvor Justis - og beredskapsdepartementet sender på høring
forslag til endringer i varemerkeloven (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv og tiltredelse
til Singaporetraktaten) og tolloven (toll.) kapittel 15 om tollmyndighetenes tilbakehold av varer
som krenker immaterialrettigheter mv.

Tolleta ten er i all hovedsak enig i departementets forslag. Forslaget vil bringe de norske reglene
mer i tråd med EUs regelverk, og vil gi tollmyndighetene større muligheter til å stanse varer
som krenker immaterialrettigheter . D epartementet gir en god og balansert forklaring av
behovet for nye regler , og får godt frem problemene som følger med handel med varer som
krenker immaterialrettigheter.

Vi har noen presiseringer og forslag til mindre justeringer:

I høringsnotatet brukes noen ganger begrepet « grensekontroll » . Vi går ut fra at departementet
her ikke mener reglene om «grensekontroll» som sådan , men reglene om «tilbakehold» av varer
som krenker immaterialrettigheter. Reglene om kontroll er beskrevet i toll. kapittel 13.

I beskrivelsen av gjeldende rett i høringsnotatets punkt 15.1 tredje avsnitt (s. 138) står det at toll.
§ 15 - 1 gir tollmyndighetene hjemmel til å holde tilbake varer som er « under tollbehandling ». Vi
presiserer at tollmyndighetene etter bestemmelsen s ordlyd kan holde til bake varer som er
« under tollmyndighetenes kontroll ».

I høringsnotatets punkt 18.1 står det i forslag et til ny § 15 - 5 tredje ledd at « Tilbakeholdet skal

oppheves og varene frigis så snart tollbehandlingen er avsluttet, med mindre rettighetshaveren innen ti

virkedager regnet fra da varselet ble gitt dokumenterer overfor tollmyndighetene at det er innledet sak for

domstolene for å få avgjo rt om det foreligger inngrep som i en immaterialrettighet .» (vår

understreking). Vi foreslår å stryke «som» for å gjøre setningen tydeligere .
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I høringsnotatet på side 216 i forslag til ny toll. § 15-6 annet ledd brukes uttrykket «tilbakehold», 

mens § 15-7 første ledd (gjeldende § 15-4) bruker uttrykket «tilbakeholdelse». Vi foreslår at 

dagens ordlyd endres fra «tilbakeholdelse» til «tilbakehold», slik at hele kapittelet blir i tråd 

med departementets forslag og språket blir konsekvent.  

Vi foreslår å endre det vi mener må være en kommafeil i forslag til ny § 15-7 første ledd. (Feilen 

finnes også i gjeldende § 15-4.) Slutten av siste punktum lyder: «(…) på samme måte som 

mottakeren av varen før varen, kan tvangsselges på grunn av manglende betaling av lagerleie». Vi 

foreslår å flytte kommaet slik at det vil stå: «(…) på samme måte som mottakeren av varen, før 

varen kan tvangsselges på grunn av manglende betaling av lagerleie». 

Når det gjelder forslaget til forskriftsbestemmelser, så foreslår departementet i § 15-2-1 at 

søknad om tilbakehold skal leveres elektronisk til «tolletaten». Vi foreslår å bruke begrepet 

«tollmyndighetene», siden dette er benyttet ellers i tolloven. 
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