
 

Läkemedelsindustriföreningens Service AB/The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry AB 
Postadress/Postal address: Box 17608, SE-118 92 Stockholm  Besöksadress/Visiting address: Ringvägen 100 (uppgång A, plan 10) 
Tel: +46 8 462 37 00  Fax: +46 8 462 02 92  E-mail: info@lif.se  www.lif.se  www.fass.se 
Fakturaadress/Invoice address: Läkemedelsindustriföreningens Service AB, FE 312, 838 77 Frösön 
Org.nr: 556170-1268  VAT No: SE556170126801 

Justitiedepartementet 

josefin.park@regeringskansliet.se  

  

 

 

 

 

 

Stockholm den 18 september 2015 

 

 

 

 

Remissvar: Promemorian från 2015 års varumärkesutredning 
"Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkes-
förordning" 

Referens: Ju2015/05126/L3 

  

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har genom remiss daterad den 25 juni 2015 inbjudits 

att ge in synpunkter på förslagen i den rubricerade promemorian ("Promemorian"), och får 

i anledning av detta komma med följande synpunkter och kommentarer. 

 

LIF noterar först att slutligt godkännande av de reviderade versionerna av EU:s varumär-

kesförordning och varumärkesdirektiv, nedan benämnda "varumärkespaketet", som fram-

förhandlats under lång tid, förväntas komma mot slutet av 2015. Under det tidsschemat 

kommer då den reviderade varumärkesförordningen att träda ikraft under våren 2016, 90 

dagar efter den officiella publiceringen, medan det i vanlig ordning blir längre tid för 

medlemsländerna att omsätta det reviderade varumärkesdirektivet i nationell lagstiftning. 

 

LIF noterar vidare att den sittande 2015 års varumärkesutredning har i uppdrag att föreslå 

hur det reviderade varumärkesdirektivet ska omsättas i nationell lagstiftning. Detta enligt 

kommittédirektiv 2015:53, Bilaga 1 i Promemorian. Uppdraget ska slutredovisas senast 

den 7 november 2016.  

 

Som LIF förstår det är den remitterade promemorian i huvudsak inriktad på olika formella 

förslag såsom anpassning av terminologin i relevanta lagar och förordningar: lagen om 

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, mönsterskyddslagen, firmalagen, varumär-

keslagen, upphovsrättsförordningen och varumärkesförordningen.  

 

LIF har inga synpunkter på de förslag som framförs i Promemorian. 

 

LIF vill ta tillfället och återigen framhålla att frågan om tullens befogenheter att kunna 

ingripa mot varumärkesförfalskade varor, särskilt läkemedel - counterfeit goods - i 

transit via EU fortsatt är av stor vikt för läkemedelsbranschen.  
 

I samband med det tidigare arbetet inom EU med varumärkespaketet har LIF på det temat 

gett in skrivelser daterade den 27 oktober 2014 (e-post med bilagt öppet brev undertecknat 
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av 12 europeiska industri-/handelsassociationer), den 11 juni 2014, och den 17 september 

2013.  

 

LIF noterar i sammanhanget vad som sägs i kommittédirektiven för 2015 års varumärkes-

utredning, bilaga 1 i Promemorian, stycket överbryggande p. 28 och 29: att det reviderade 

varumärkesdirektivet ska öka möjligheten att bekämpa varumärkesförfalskning avseende 

varor i transit via EU. LIF noterar vidare i förslaget till ändring av rådets förordning om 

gemenskapsvarumärken, bilaga 2 i Promemorian, att preamble 19 a, 19b, 19c, och 19d tar 

upp denna aspekt, och att specifikt beträffande mediciner preamble 19e betonar vikten av 

att transit av legala generiska mediciner inte ska påverkas.  

 

LIF avser att följa den vidare behandlingen av dessa frågor: dels den fortsatta proceduren 

för EUs varumärkespaket, detta främst genom EFPIA, den europeiska läkemedelsindustri-

associationen, dels arbetet i 2015 års varumärkesutredning. 

 

Med vänlig hälsning, 

 
 

Anders Blanck 

Generalsekreterare 

 

 

 

 


