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Det vises til høringsbrev  av 17. januar  og tilhørende høringsnotat om endringer i tolloven.

NHO har forstått det slik at dette er en revisjon som har tatt sikte på å modernisere og
forenkle lovgivningen på tollområdet gjennom en lovteknisk og lovstrukturell revisjon og at
man i størst mulig utstrekning har videreført de materielle reglene i gjeldende rett.

Etter NHOs oppfatning er det gjort et betydelig forbedringsarbeid knyttet til denne
revisjonen ved at alle bestemmelser om toll og vareførsel samles i en lov. Dette er positivt
for brukerne, herunder næringslivet som får større klarhet i plikter og rettigheter knyttet til
toll og vareførsel.

Det er en viktig påpekning i høringsnotatet at vår tollovgivning i hovedsak er traktatdrevet
ved at mange bestemmelser er kommet til som følge av de internasjonale avtaler Norge har
inngått i WTO, gjennom EØS-avtalen, EFTAs frihandelsavtaler, Verdens Tollorganisasjon
eller FNs økonomiske kommisjon for Europa.

Vi har forstått det slik at gjennomgangen har avdekket behovet for å gjøre visse materielle
endringer i tollovgivningen, men at dette vil bli vurdert separat og har ligget utenfor den
foreliggende tekniske revisjonen. I denne forbindelse vil gjerne NHO likevel få kommentere
kapittel 15.

I høringsnotatet foreslås det at den nye tollovens kapittel 15 skal inneholde regler om
tilbakeholdelse av varer som krenker immaterialrettigheter. Det legges opp til en ren
videreføring av § 39 i dagens lov. Denne bestemmelsen kom inn i tolloven forbindelse med
gjennomføringen av TRIPS-avtalen i norsk rett. Av Ot.prp. nr 73 (1995-1996) fremgår at
man kun ønsket en minimumstilpasning til TRIPS på dette området. For at tollmyndighetene
skal kunne gripe inn, må rettighetshaver ha krevd og fatt en midlertidig forføyning om
tilbakehold. EU har valgt en annen løsning, med en mer aktiv kontrollhjemmel for
tollmyndighetene.

Reglene om tilbakehold av varer som krenker immaterialrettigheter er særlig viktige som et
ledd i bekjempelsen av omsetningen av piratprodukter. Dette er en sterkt voksende form for
kriminell virksomhet. Det anslås at 5-7 % ?iv verdenshandelen gjelder piratkopier.
Virksomheten skader rettighetshavernes økonomiske interesser og deres renomme. Videre
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går store skatteinntekter tapt. Mest alvorlig er det likevel at det blir tydeligere og tydeligere
at virksomheten er skadelig - ofte helseskadelig - for mottagerne av varene. Dette er lett å
forstå når vi vet at virksomheten i dag ikke er begrenset til luksusartikler. I dag finnes
piratprodukter innen de fleste varegrupper, også maskindeler, leker, mat, drikke og
legemidler. For piratkopisten er det utseendet som gjelder. Hvorvidt det piratkopierte
legemiddelet inneholder riktig virkestoff i riktig mengde, er mindre interessant.

I TRIPS-proposisjonen (Ot.prp. Nr 73 (1995-1996) uttalte justisdepartementet at den
begrensede kontrollhjemmelen man valgte i den omgang "ikke [vil] være til hinder for at
man på et senere tidspunkt vurderer å innføre en annen ordning, f. eks. en slik ordning som
man nå har i W. NHO mener at tiden er overmoden for å utvide kontrollhjemmelen.
Omsetning av piratprodukter er en internasjonal virksomhet. Harmonisert regelverk er det
eneste effektive virkemiddelet i kampen mot piratene. Per i dag fungerer Norge som frihavn
for piratene. På grunn av at den norske tollkontrollen er dårligere enn EUs kontroll, er det
nærliggende å importere piratprodukter til det europeiske markedet via Norge. En slik
situasjon bør ikke Norge etter NHOs oppfatning  være  bekjent av.

NHO registrerer at det står i høringsnotatet at en gjennomgang av kontrollfullmaktene faller
utenfor denne høringen. Dette er beklagelig, og NHO ber om at spørsmålet snarest blir
adressert av departementet.

NHO har for øvrig ingen ytterligere kommentar til den tekniske lovrevisjonen som vi som
nevnt stiller oss klart positiv til.

Med vennlig hilsen
NÆRINGSLIVET OVEDORGANISASJON
Avling for  i sjonalisering og samfunnsøkonomi
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