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REMISS: Kommissionens förslag till rådets beslut om godkännande av europeiska 

gemenskapens anslutning till Genèveavtalet inom Haagkonventionen beträffande 

internationell registrering av industriella mönster antagen i Genève den 2 juli 1999 samt 

Kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 

6/2002 och (EG) nr 40/94 för att ge verkan till Europeiska gemenskapens anslutning till 

nyss nämnda instrument (Ju2006/1427/L3) 

 

Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) har getts tillfälle att yttra sig om ovan 

rubricerade dokument och anför följande. 

 

SFIR var en av de organisationer som uttryckte sitt odelat starka stöd för ett EU-tillträde till 

Haagsystemet i den undersökning som Kommissionen lät genomföra i januari 2004. SFIR:s 

uppfattning är alltjämt att etableringen av en länk mellan det internationella 

registreringssystemet och EG-formskyddet är av stort värde för svenska företag och 

formgivare liksom för övriga aktörer på den gemensamma marknaden. Föreningen välkomnar 

därför varmt det förslag som Kommissionen nu framlagt. 

 

Sverige har inte tillträtt någon av de avtalstexter som reglerar Haagsystemet. Redan 2001 

föreslog Mönsterkommittén i sitt slutbetänkande (2001:68) att Sverige skulle ansluta sig till 



  

Genèvetexten. Men trots att Genèvetexten tillträtts av ett flertal stater och varit i kraft sedan 

december 2003 har Mönsterkommitténs förslag ännu inte hunnit behandlas av departementet.  

 

Större svenska företag med dotterbolag eller filialkontor i något av de länder som tillträtt 

Haagsystemet kan visserligen redan idag utnyttja det billigare internationella systemet under 

förutsättning att anknytningen till det land där bolaget uppges ha sin anknytning bedöms som 

tillräcklig enligt den nationella lagstiftningen i detta land och i de respektive länder som 

designeras i den internationella ansökan. Men mindre svenska företag och enskilda designers 

har inte samma möjlighet att få formskydd i utlandet till det lägre pris som Haagsystemet 

erbjuder. Idag gäller därför olika villkor för större respektive mindre svenska företags 

möjligheter att skydda sin formgivning utanför Sveriges gränser. De mindre svenska 

företagen och enskilda svenska designers drabbas även av den snedvridning i konkurrensen 

som följer av att konkurrenter i medlemsstater som tillträtt Haagsystemet har lägre kostnader 

för mönsterskydd på samma marknad.  

 

Om EU tillträder Genèvetexten kan genom Sveriges medlemskap i EU samtliga svenska 

företag och formgivare på lika villkor utnyttja möjligheten till internationell registrering med 

designering av de länder som tillträtt Genèvetexten.  

 

SFIR delar Kommissionens väl grundade antagande att EU:s anslutning till Haagsystemet 

kommer uppmuntra fler stater att tillträda. Det förhållandet att viktiga avtalsparter som U.S.A. 

och Japan ännu inte anslutit sig till systemet bör inte användas som argument för en 

fördröjning av EU:s tillträde. Att Genèvetexten ännu inte hunnit tillträdas av tillräckligt 

många parter för att i nuläget framstå som mycket attraktivt bör således inte hindra 

Kommissionens förslag. 

 

Detta svar har utarbetats av jur. kand. Lottie-Ann Hult, som är ansvarig för SFIR:s fackgrupp 

Mönster, och föreningens ordförande professor Marianne Levin. Det har kommunicerats inom 

SFIR:s styrelse 
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