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 Justitiedepartementet 
 

 

 

En översyn av EU:s mönsterskyddsregler  

Tullverket har granskat förslagen mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur förslaget 

kan komma att påverka myndighetens verksamhet. Tullverket har överlag inga synpunkter 

på förslagen men vill lyfta några saker som är viktiga att ha med sig i det kommande 

förhandlings- och lagstiftningsarbetet.  

Tullverket arbetar mot immaterialrättsliga överträdelser enligt förordning 608/2013 om 

tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter1.  

I de föreslagna rättsakterna2 införs skrivningar om att det ska vara tillåtet för innehavare av 

registrerade EU-formgivningar att förhindra att intrångsgörande produkter förs in och 

placeras i någon typ av tullförfaranden, även när sådana produkter inte är avsedda att 

släppas ut på unionsmarknaden. Tullverket har redan möjlighet att ingripa i dessa 

situationer enligt förordning 608/2013, och förslagen innebär därmed inte en ny 

arbetsuppgift för myndigheten även om mängden ärenden kan komma att öka något.  

Med anledning av att Tullverkets möjligheter att ingripa mot immaterialrättsliga 

överträdelser regleras i flera olika rättsakter är det i förhandlingen viktigt att vara 

uppmärksam på hur de relevanta formuleringarna utvecklas. Formuleringarna bör i så stor 

utsträckning som möjligt stämma överens med motsvarande bestämmelser som finns i 

varumärkespaketet3 och i övrigt även vara förenliga med Tullverkets befogenheter enligt 

förordning 608/2013.  

Vad gäller den referensgrupp som eventuellt ska tillsättas anser Tullverket inte att det finns 

behov av att ingå i gruppen men däremot av att bli involverade via Finansdepartementet 

för att kunna säkerställa att förslagen även under förhandlingen är förenliga med andra 

regelverk som styr myndighetens verksamhet, inte minst tullagstiftningen.  

 

_____________________________________________________________ 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för 
immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003 
2 Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om formskydd (direktivet) (omarbetning), och förslag till 
Europaparlamentet och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och 
om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2246/2002 (förordningen). 
3 Vad gäller skrivningarna om varor som förs in utan att frigöras för import regleras de i artikel 19 i den föreslagna 
förordningen och artikel 16 i det föreslagna direktivet samt artikel 9 och 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken och artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 
av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning.  

http://www.tullverket.se/
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Ärendets handläggning 

I detta ärende har generaltulldirektör Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har varit 

verksjuristen Karin Förander. I den slutliga handläggningen har även vikarierande 

överdirektören Bodil Taylor och rättschefen Karin Erlingsson deltagit. 

TULLVERKET 

Charlotte Svensson 
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