Josefin Park
Justitiedepartementet
josefin.park@regeringskansliet.se

Stockholm den 30 november 2015

Justitiedepartementets remiss daterad den 16 november 2015,
Promemoria om förslag till lag om ändring i varumärkeslagen
(2010:1877)
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Läkemedelsindustriföreningen (LIF) står inte på sändlistan för den rubricerade remissen
men väljer ändå att ge in följande synpunkter och kommentarer. Svarsfristen på remissen
är den 30 november 2015.
I en formell aspekt ställer sig LIF undrande till varför remissen tillställts endast 8 remissinstanser och varför remissen inte tillställts LIF. Den tidigare varumärkesrelaterade remissen
– daterad den 25 juni 2015 – tillställdes 41 instanser inklusive LIF. LIF pekade i sitt svar –
daterat den 18 september 2015 – särskilt på att frågor kring tullens befogenheter att kunna
ingripa mot varumärkesförfalskade varor, särskilt läkemedel – counterfeit goods – i transit
via EU är av stor vikt för läkemedelsindustrin, samtidigt som LIF betonade vikten av att
transit av legala generiska mediciner inte ska påverkas.
I en substantiell aspekt berör som LIF förstår det förslagen i den rubricerade remissen just
en fråga i det sammanhanget, nämligen att bevisbördan avseende en EU-varumärkesinnehavares avsaknad av skydd i det tredje land som anges som den misstänkt varumärkesförfalskade varans destinationsland efter transit via EU ska åläggas den misstänkte intrångsgöraren, dvs. inte varumärkesinnehavaren.
LIF har inte kunnat analysera förslagen i promemorian i alla aspekter och konsekvenser.
Preliminärt ser LIF det som rimligt att denna bevisbörda åläggs den misstänkte intrångsgöraren. Men LIF vill samtidigt peka på att det under allmänna rättssäkerhetsprinciper måste
gälla att varumärkesinnehavaren får tillfälle att engagera i förfarandet så ett sådant påstående inte riskerar att accepteras av de berörda myndigheterna på felaktiga grunder. Trovärdigheten i påståenden från en part som misstänks leverera varumärkesförfalskade varor
måste ju anses vara låg.
Med vänlig hälsning

Anders Blanck
Generalsekreterare
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

