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Justitiedepartementets remiss daterad den 16 november 2015, 
Promemoria om förslag till lag om ändring i varumärkeslagen 
(2010:1877) 

Referens: Ju2015/05126/L3 

 

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 remissin-

stanser 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-varumärkesinne-

havares avsaknad av skydd i det tredje land som anges som den misstänkt varumärkesför-

falskade varans destinationsland efter transit via EU ska åläggas den misstänkte intrångs-

göraren, 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 intrångsgö-

raren. Men LIF vill samtidigt peka på att det under allmänna rättssäkerhetsprinciper måste 

gälla att varumärkesinnehavaren får tillfälle att engagera i förfarandet så ett sådant påstå-

ende inte riskerar att accepteras av de berörda myndigheterna på felaktiga grunder. Trovär-

digheten i påståenden från en part som misstänks leverera varumärkesförfalskade varor 

måste ju anses vara låg. 

 

Med vänlig hälsning 

 
Anders Blanck 

Generalsekreterare 
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