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Patent- och registreringsverket, PRV, dr myndighetenför immaterialrätt. Vi
arbetar medatt möjliggöra nyaidéeri teknikens och utvecklingensframkantför
att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Vi har ett samlat ansvarför
immaterialrätt ochför att innovationer kontrolleras med hjälp av patent,
upphovsrätt, designskydd och varumärkesskydd.

PRV vill öka kunskapen om, ochförståelsen för, värdet av immateriella

tillgångar. Vi villfåföretagare, kreatörer och innovatöreratt hantera dem på
bästasättför attförbättra sin verksamhet, lönsamhet ochtillväxt på ett hållbart
Sätt.

Patent- och registreringsverketharberetts tillfälle att inkomma med yttrande
överrubricerat förslag till EU-direktiv.

Förslagettill direktiv är en del av kommissionensprioritering att gå vidare med
kapitalmarknadsunionen, ett viktigt projekt för att främja finansiell och
ekonomisk integration i Europeiska unionen. Syftet med förslaget är att minska
skillnadernai nationell insolvenslagstiftning och på så sätt åtgärda problemet
medineffektiva insolvenslagar i vissa medlemsstater, öka förutsägbarheteni
insolvensförfarandeni allmänhet och minska hindren fördenfria rörlighetenför
kapital.

e PRV noteraratt det, i Artikel 18 i förslagettill direktiv, stadgas att
förvaltare! snabbt skall få tillgång till nationella register över
immateriella rättigheter, inklusive patent- och varumärkesregister och
att respektive medlemsstat skall säkerställa att förvaltare som utnämnts
i en annan medlemsstat inte omfattas av villkorförtillgång vilka i
rättslig eller faktisk mening är mindre förmånliga än villkoren för
förvaltare som utnämnts i den medlemsstaten. PRV harhäringet att
anföra i sak, men förutsätter och ser fram mot en möjlighet att avge ett

 

! förvaltare: en förvaltare somutses av enrättslig eller administrativ myndigheti
förfaranden rörande rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning enligt artikel
26 i direktiv (EU) 2019/1023.
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yttrande i samband med framtida proposition avseende implementering
av direktivet i svensk rätt.

e PRVnoterar vidare att det i Artikel 27 stadgas att medlemsstaterna ska
säkerställa att förvärvaren av en gäldenärs verksamhet, eller del därav,
övertar de kontrakt med återstående skyldigheter som är nödvändiga för
att gäldenärens verksamhet ska kunnafortgå och vars upphävande
skulle ledatill stopp i verksamheten. Överlåtelsen ska inte kräva
samtycke från gäldenärens motpart eller motparter.

Härvill PRV anföra att det är önskvärt medett förtydligande om
huruvida detta också skall gälla för upphovsrättsliga avtal, vilket kan
antas vara syftet, och hur denna skrivning förhåller sig till nationell
upphovsrättslig lagstiftning där upphovsrätten inte kan vidareöverlåtas
utan upphovsmannens samtycke, eller ingå i utmätning eller konkurs,
ominte särskilda villkor är uppfyllda.

Närdetgäller det industriella rättsskyddet (varumärken, mönsterskydd
ochpatent) finns anledning att närmare analysera vilka konsekvenser
Artikel 27 skulle få för rättighetshavare när en licenstagare gått i
konkurs. Det normalaäratt ett licensavtal innehåller bestämmelser som
begränsarlicenshavarens möjligheteratt vidareöverlåta licensen. En
regel som så kategoriskt utesluter innehavaren från kontrollen över
exempelvis kvalitetsfrågor skulle sannolikt få negativa verkningarför
rättighetshavarna.

Detta yttrande harbeslutats av generaldirektör Peter Strömbäck efter
föredragning av Christian Nilsson Zamel, senior Jurist. Vid ärendets slutliga
beredning har även chefsjurist Magnus Ahlgrendeltagit.
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