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Remissvar:
Ds 2014:41: Sveriges tillträde till Europarådets konvention om
förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som
innebär ett hot mot folkhälsa – ”Medicrimekonventionen”
Dnr: S2014/8155/FS
Läkemedelsindustriföreningen (LIF) – har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade förslag.
LIF välkomnar Europarådets initiativ “Medicrime Convention”. Texten, som antogs den 8
december 2010 av Europarådets ministerkommitté, är det första internationella fördrag
som bekämpar förfalskning av medicinska produkter och liknande brott.
LIF anser att förfalskade läkemedel är ett stort gissel för folkhälsan, vilket måste hanteras
oberoende av brott mot immateriella rättigheter. Samarbete mellan dels de myndigheter
som har hand om bekämpning av förfalskningar (hälsomyndigheter, polis, tull, rättsväsende m.fl.), dels den privata sektorn är nödvändigt inom och bortom Europa. LIF anser att
konventionen är ett utmärkt verktyg för åtgärder och internationell harmonisering i kampen
mot ökning av förfalskade läkemedel.
Det är mycket positivt att Sverige nu föreslår ändringar i befintlig lagstiftning så att konventionen kan signeras och ratificeras.
LIF har några specifika synpunkter på förslagen i Ds 2014:41.
I konventionens artikel 4 definieras läkemedel som humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel. I departementspromemorians lagförslag finns ingen definition av vad
som utgör förfalskning av läkemedel. För att uppfylla konventionens krav bör den svenska
legala definitionen av förfalskat läkemedel, som återfinns i 1 b § läkemedelslagen, ändras
så att den omfattar även veterinärmedicinska läkemedel.
LIF välkomnar att läkemedelslagens definition av läkemedel används i lagförslaget. Detta
innebär att även handel med en produkt som någon utger för att vara ett läkemedel, men
som saknar aktiv substans, inte längre kommer att kunna falla utanför det straffbara området. Idag träffar straffbestämmelserna i lagen om handel med läkemedel endast godkända
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läkemedel, vilket har lett till minst en frikännande dom och – inte minst allvarligt – att beslagtagna förfalskade läkemedel inte kunnat förklaras förverkade utan ånyo kunnat komma
ut på marknaden.
LIF anser också att det vore lämpligt att Sverige verkar för undertecknandet och ratificeringen av konventionen av tredje land, och så särskilt utvecklingsländer vilka är de som
drabbas värst av detta gissel och samtidigt är de som har svårast att åtgärda det. På samma
gång stärker man också det operativa samarbetet med dessa länder.

Med vänlig hälsning

Anders Blanck
Generalsekreterare

