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Till Jordbruksdepartementet

Att: departementsråd Maria Wetterling

Yttrande över departementspromemorian "Skyddade

beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel" (Ds 2009:2)

Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) har getts tillfälle att yttra sig över den

rubricerade promemorian och anför följande:

Allmänt

I promemorian lämnas förslag till bestämmelser för att anpassa den nationella lagstiftningen

om skyddade beteckningar dels till nya EG-förordningar som innehåller skydd för geografiska

beteckningar m.m. dels till lagar och förordningar på likartade områden, särskilt

livsmedelslagen. I förslaget finns bland annat bestämmelser som syftar till att underlätta

kontrollen av att regelverket i EG-förordningarna följs.

Föreningen begränsar normalt sina yttranden till det som är specifikt för dess verksamhet och

inriktning, där det bland annat ingår att främja förståelse för vikten av ett väl utvecklat och väl

avvägt industriellt rättsskydd i vidaste bemärkelse, internationellt och nationellt, inbegripet

skydd för uppfinningar, mönster och design, varumärke, firma, ursprungsangivelse och

ursprungskännetecken (appellation d'origine) samt andra närstående immateriella rättigheter
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liksom ett effektivt rättsskydd mot otillbörlig konkurrens. Föreningens yttrande är således

begränsat till de frågor som rör geografiska beteckningar m.m. och varumärken. I anslutning

till detta ska inledningsvis ändå slås fast att promemorians förslag om att införa en ny särskild

lag finner föreningen mycket motiverat, inte endast på de grunder som anförs i promemorian

utan också därför att området för geografiska beteckningar internationellt är föremål för stort

intresse och kan komma att utvidgas som ett led i de internationella förhandlingar som sedan

länge pågått om ändringar i avtalet om handelsrelaterade aspekter på immaterialrätter där

geografiska beteckningar är en nyckelpunkt. En sådan förändring framstår som lättare att

hantera inom ramen för en särskild lag.

På EG-nivå är skyddet för geografiskt ursprung enligt förordningarna (EG) nr 509/2006 och

EG nr 510/2006 inordnat i anslutning till jordbruksfrågor och skyddet syftar generellt till att

höja livsmedelskvaliteten i gemenskapen, som bland annat genom särskild märkning syftar att

uppmärksamma konsumenterna på det mervärde som jordbruks- eller livsmedelsprodukter

som svarar mot särskilda kvalitetsbegrepp kan ha för konsumenterna. I Sverige, som inte är

någon stark agrarproducent, har sådant skydd haft en underordnad betydelse; det finns endast

ett fåtal svenska registreringar enligt EG-förordningarna. Det är på andra sidan inte omöjligt

att med den av EU föreslagna utvidgningen till andra områden skulle skyddet kunna komma

att spela en större roll.

Skyddet for själva beteckningar enligt EG-förordningarna

Även om skyddet för geografiska beteckningar m.m. enligt EG- förordningarna inte i första

hand är av immaterialrättslig karaktär, så kan det skydd som avser rätten till och omfånget för

själva märkningen betecknas som immaterialrättsligt. Promemorian innehåller vissa

överväganden angående detta. Med hänvisning till de ändringar som gjorts i varumärkeslagen

(1960:644), VML vid genomförandet av det civilrättsliga sanktionsdirektivet görs

bedömningen att det inte behövs några nya bestämmelser i detta hänseende.

Enligt den nya 68 § VmL (som trätt i kraft den 1 april 2009) ska bestämmelserna om

sanktioner och åtgärder i 37 b - 41 h §§ VmL även tillämpas vid intrång i den rätt som följer
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av de aktuella EG- förordningarna. Det innebär med andra ord att bestämmelserna om

vitesförbud, informationsföreläggande m.m., ersättningsskyldighet, förebyggande av fortsatt

intrång samt intrångsundersökning föreslås bli tillämpliga beträffande geografiska

beteckningar m.m.

Den väg som valdes vid genomförandet av sanktionsdirektivet var enligt föreningen mening

godtagbar vid den aktuella tidpunkten, eftersom det då inte fanns någon lag med

bestämmelser som rörde skyddet för de olika slagen av geografiska beteckningar. Med den nu

föreslagna lagen blir läget annorlunda och det finns inte längre någon anledning att placera de

till lagen knutna sanktionerna på annan plats än i lagen. Det skulle tvärtom bryta mot den

systematik som hittills funnits i de immaterialrättsliga lagarna och som innebär att varje lag

innehåller tillämpliga sanktionsbestämmelser. I linje härmed framstår det enligt föreningens

mening som naturligare att den nu föreslagna lagen också innehåller de tillämpliga

sanktionsbestämmelserna. Föreningen anser därför att såväl den rena sanktionsbestämmelsen i

68 § VML som motsvarande bestämmelser som i 37 b - 41 h §§ VML om sanktioner och

åtgärder bör överföras respektive införas i den nya lagen när den träder i kraft. Det är både

logiskt och framför allt praktiskt att de sanktionsbestämmelser som avser förfaranden om

geografiska beteckningar m.m. enligt den särskilda lagen också återfinns i denna och inte

någon helt annan stans.

Det är en annan sak att SFIR i samband med sitt yttrande över ändringarna till följd av

sanktionsdirektivet har påpekat att det kunde ses som en fördel att alla de omfattande och

numera detaljerade immaterialrättsliga sanktionerna sammanställdes i en särskild lag.

Eftersom regeringen emellertid inte valt en sådan väg, blir den här påtalade förändringen i

förhållande till promemorians förslag en logisk konsekvens.

Förslaget innehåller också bestämmelser om överklaganden, som bl.a. innebär att beslut av

förvaltningsmyndighet får överklagas till länsrätt (med prövningstillstånd till kammarrätt).

Föreningen ser det i det sammanhanget som både önskvärt och lämpligt att beslut som handlar

om kännetecken i stället skall överklagas till en domstol har kompetens på området, om det

inte är uppenbart olämpligt att isolera de känneteckensrättsliga frågorna. De frågor som rör
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geografiska beteckningar m.m. är nämligen ofta komplicerade och kräver särskild

sakkunskap.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis välkomnar SFIR att en ny svensk lag kommer till på området för

geografiska beteckningar m.m. I motsats till vad som föreslås i promemorian förordar

föreningen emellertid att de sanktioner som hör till lagen placeras i den nya lagen samt att

prövningen av sådana frågor som har en immaterialrättslig/känneteckensrättslig karaktär görs

i en domstol som prövar frågor inom detta område och därigenom också drar nytta av den

specialistkompetens som finns inom ramen för rättssystemet.

Detta yttrande har utformats av en remissgrupp inom SFIR bestående av Per Carlson, Anders

Kylhammar, Magnus Ahlgren och Sofia Eriksson i samråd med SFIR:s ordförande, professor

Marianne Levin. Yttrandet har kommunicerats till SFIR:s styrelse.

Stockholm den 3

f*

(sekreterare i SFIR)
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