SFIR - Svenska Föreningen för
Industriellt Rättsskydd

Till
Justitiedepartementet

REMISS
Andra sessionen I WIPOs mellanstatliga kommitté för intellektuell äganderätt och
genetiska resurser, traditionell kunskap (TK) och folklore, Genève den 10 –14
december 2001
Svenska föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) har beretts tillfälle att komma in med
synpunkter inför det rubricerade mötet och anför följande.

SFIR bedömer det arbete och de frågor som behandlas i denna WIPO Intergovernmental
Committee som betydelsefulla ur flera aspekter. Utan att gå in i detalj vill SFIR framhålla värdet i
att konstruktivt försöka göra något åt kritiken mot en rådande ”obalans” mellan de
immaterialrättsliga skyddsmöjligheter för ny teknik i industriländerna och bristen på
skyddsmöjligheter för traditionell kunskap och folklore som finns primärt, om än inte uteslutande, i
utvecklingsländerna.

Senast har vikten av arbetet i WIPOs kommitté framhållits vid WTOs 4e Ministerkonferens i
Doha. I den allmänna Ministerial Declaration, daterad den 14 november 2001, punkten 19, ges
TRIPS Council i uppdrag att undersöka relationen mellan TRIPS och bl.a. skyddet för Traditional
Knowledge (TK) och folklore.

SFIR stöder varmt ett fortsatt engagemang och arbete från svensk sida i denna WIPO-kommitté.
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Föreningen vill särskilt peka på vikten av

-

att de skyddsmöjligheter som finns för TK och folklore inom de idag tillgängliga
immaterialrättsliga systemen särskiljs,

-

att arbetet i denna WIPO-kommitté samordnas med motsvarande arbete i andra fora,
t.ex. för konventionen om biodiversitet.

-

att vad som avses skall kunna skyddas utreds och inte minst definieras noggrant,

-

att eventuella nya skyddssystem utvecklas i samråd med kretsen av användare, och
utformas för att ge praktiskt fungerande regler för samexistens och kompatibilitet med nu
existerande skyddsmöjligheter, särskilt med patentsystemet,

-

att krav på ändringar och nya element i nuvarande immaterialrättsliga lagar, särskilt i
patentlagarna, utreds men även konsulteras med användarkretsarna av systemen. Ett
exempel är i frågan om ett krav ska införas på obligatoriskt angivande av ursprunget av
biologiskt material i patentansökan som bygger på sådant material. Den frågan är inte så
enkel att lösa som det först kan förefalla. SFIR noterar även att direktivet 98/44/EG om
rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar inte innehåller någon sådan tvingande
bestämmelse.

Dessa synpunkter har diskuterats i SFIRs styrelse vid möte den 21 November 2001 och
utformats av civ. ing. Ivan Hjertman tillsammans med ordföranden.

Stockholm den 26 November 2001
Marianne Levin
Professor, jur. dr
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