Justitiedepartementet
Enheten för immaterialrätt och transporträtt
103 33 Stockholm

REMISS: Synpunkter inför sjunde sessionen i WIPO:s mellanstatliga kommitté för
intellektuell äganderätt och genetiska resurser, traditionell kunskap och folklore
Svenska Föreningen för Industriellt Rättskydd (SFIR) har beretts tillfälle att lämna synpunkter
på förslag som tas upp i WIPO:s mellanstatliga kommitté. SFIR har på grund av den korta
remisstiden inte i detalj kunnat överväga de omfattande dokumenten inför mötet. SFIR ser det
ändå som väsentligt att framhålla några punkter, inte minst mot bakgrund av det politiserade
och polariserade sammanhang som kommittéarbetet bedrivs i.
Skydd för Folklore/ Traditionell kunskap
WIPO/GRTKF/IC/7/3: Protection of Traditional Cultural Expressions/Expressions of
Folklore: Overview of Policy Objectives and Principles och WIPO/GRTKF/IC/7/4:
Protection of Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore: Outline and Analysis
of Policy Options and Legal Mechanisms
SFIR välkomnar de två dokumenten och stödjer den fortsatta strukturering av information och
kunskap som tillförts av medlemsstaterna under de föregående sessionerna. SFIR noterar dock
att de definitioner som anges i dokumenten fortfarande är diffusa och kan skapa oklarheter
som (ytterligare) riskerar att försvåra kommitténs framtida arbete.
WIPO/GRTKF/IC/7/5: Protection of Traditional Knowledge: Overview of Policy Objectives
and Principles och WIPO/GRTKF/IC/7/6: Protection of Traditional Knowledge: Outline and
Analysis of Policy Options and Legal Mechanisms
De två dokumenten ger en överblick över det arbete som kommittén hittills utfört beträffande
skydd för traditionell kunskap. Det SFIR dock saknar i samband med de presenterade
principerna och målsättningarna om skydd för folklore och traditionell kunskap är en
diskussion kring effekter av sådana nya skyddsformer på ”public domain”. Det framstår
väsentligt i sammanhanget att också förslag till avgränsningar av det nya, föreslagna
skyddsområdet tas upp som del i analysen. Ensamrätter, privata eller kollektiva, kan bara
utformas efter en noggrann avvägning mellan skilda motstående intressen och
samhällseffekter.
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Traditionell kunskap/genetiska resurser i patentansökningar
WIPO/GRTKF/IC/7/8 Recognition of Traditional Knowledge in the Examination of Patent
Applications
SFIR vill understryka betydelsen av att patentmyndigheter får tillgång till “traditionell
kunskaps-databaser” vid nyhetsgranskningen. Detta skulle bidra till att garantera att patent
endast beviljas ”nya” uppfinningar.
WIPO/GRTKF/IC/7/10 Genetic Resources and Patent Disclosure
Requirements: Options on the National and International Dimension
SFIR har inte möjlighet att kommentera dokumentet WIPO/GRTKF/IC/7/10, eftersom det
inte har varit tillgängligt vid tiden för inlämnandet av remissvaret.
Tillträde till genetiska resurser/fördelning av avkastning
WIPO/GRTKF/IC/7/9 Genetic Resources: Draft Intellectual Property Guidelines for Access
and Equitable Benefit-Sharing
Dokumentet IC/7/9 är av särskilt intresse, eftersom det rör en viktig del av kommitténs arbete.
Avtal som reglerar tillträde till genetiska resurser och fördelning av avkastning från sådana
resurser innehåller immaterialrättsliga klausuler som påverkar materialets framtida
användning samt ursprungsbefolkningarnas rättigheter. SFIR anser att många av de problem
som tas upp inom ramen för kommitténs arbete skulle kunna lösas genom avtal. Som det
påpekades i Bonn Guidelines borde det även inom immaterialrätten finnas mekanismer för att
garantera efterlevnaden av sådana avtal. SFIR hänvisar här till sitt yttrande daterat 30 augusti
2004 avseende Justitiedepartementets remiss angående Bonn Guidelines och särskilt
ursprungsangivelser i patentansökningar.
Några specifika kommentarer som rör dokument IC/7/9 är därtill följande:
- S. 12 i listan som anges som ”Overall IP issues”. Den första fråga man bör ställa sig är enligt
SFIRs uppfattning om det över huvud taget borde finnas tillgång till ett immaterialrättsligt
skydd och först därefter hur detta skydd bäst bör utformas.
- S.16 i dokumentet rör en annan punkt av intresse, ”dispute settlement resolution”. Där anges
att skiljeavtal skulle vara passande som tvistlösning vid avtal om ”bioprospecting”. SFIR vill
betona svårigheterna och komplexiteten med skiljemannarätt i sådana sammanhang. För att
kunna stöda ett sådant förslag anser därför Föreningen att WIPO skall ge en mer utförlig bild
av vad en sådan klausul skulle innebära för rättsinnehavarna.
Balansen mellan ursprungsbefolkningar och rättsinnehavare av immaterialrätter, kan inte
uppnås endast med hjälp av nya skyddsformer eller med hjälp av avtalsklausuler. Även en
diskussion om förhållandet till mänskliga rättigheter hör hemma i detta sammanhang i strävan
efter balans och rättvisa i systemet. SFIR hänvisar till att några sådana analyser har
presenterats av World Health Organisation.
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Övriga synpunkter
WIPO/GRTKF/IC/7/12 Participation of Indigenous and Local Communities
SFIR anser att ursprungsbefolkningarnas deltagande i kommittéarbetet är värdefullt och
kommittén bör fortsatt sträva efter en ökad sådan representation. Med hänsyn till de
ekonomiska och praktiska hinder som framförts bör dokument IC/7/12 ingående diskuteras
vid kommitténs sjunde möte.
Sammanfattningsvis finner SFIR att kommittén idag är ett centralt organ inom WIPO och det
forum där diskussionen om immaterialrättsliga aspekter kring genetiska resurser, och särskilt
ursprungsangivelser i patentansökningar, bör koncentreras och utvecklas. Det gäller inte minst
med tanke på den senaste utvecklingen av SPLT där diskussionen nu blockerats. Även i
WIPO:s General Assembly har ämnet blockerats med direkt följd att nästa möte med Standing
Committee on Patents den 18 oktober 2004 skjutits upp utan angivande av nytt mötesdatum.
Utöver det ovan nämnda yttrandet (30 augusti 2004) avseende Bonn Guidelines och
ursprungsangivelser i patentansökningar har SFIR även kort yttrat sig (email den 23 februari
2004) inför det föregående mötet i IGC GRTKF, den 15-19 mars 2004. SFIR står fast vid de
synpunkter som lämnades i dessa yttranden är tillskydare av fortsatta diskussioner inom
kommittén och ser fram mot att även fortsättningsvis få ge synpunkter på arbetet i WIPO:s
IGC avseende GRTKF.
Detta yttrande har beretts av doktorand Frantzeska Papadopoulou i samverkan med civ.
ingenjör Ivan Hjertman och Föreningens ordförande, professor Marianne Levin.
Stockholm den 20 november 2004
Marianne Levin
Ordf.
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