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Patent- och Registreringsverket hänvisar till ovan rubricerad förfrågan från er
och lämnar följande svar:
PRV avgränsar svaret till att i huvudsak avse verkningar som har att göra med
varumärken och mönster/design/formskydd. Vad gäller upphovsrätt så är det
svårt att förutse huruvida Storbritannien kommer att behålla, och fortsätta
implementera, en lagstiftning som är i enlighet med tillämpliga EU-direktiv och
-förordningar. Patentområdet faller med några få undantag utanför EU:s
jurisdiktion. När det gäller det enhetliga patentet och den tillhörande domstolen
så skapar den förestående prövningen i Tysklands författningsdomstol sådan
osäkerhet att PRV avstår från att spekulera i de möjliga utfallen. Däremot
förtjänar det att nämnas att det finns EU-rättsakter med anknytning till
patenträtten där konsekvenserna blir likartade dem som gäller för varumärken
och design. PRV lämnar därför de kommentarerna sist i detta yttrande.
PRV vill poängtera att yttrandet utgår från situationen att Storbritannien lämnar
EU med ett ”rent snitt”. Eventuella övergångsbestämmelser eller varaktiga
handelsavtal som EES eller liknande kan skapa en situation som avviker från
det rättsläge som PRV försöker återge.
Den dag Storbritannien lämnar den Europeiska Unionen upphör verkningarna i
Storbritannien av de EU-varumärken och EG-formskydd som är registrerade vid
EUIPO i Alicante i enlighet med Rådets och EU-parlamentets förordning (EU)
Nr 2017/1001 om EU-varumärken (hädanefter ”EU-varumärkesförordningen”)
samt Rådets förordning (EG) Nr 6/2002 om gemenskapsformskydd (”EGformskyddsförordningen”).
Fram till dess att Storbritannien lämnar unionen är de befintliga reglerna om
omvandling av EU-varumärken och -ansökningar tillämpliga, se Artiklarna 139141, EU-varumärkesförordningen. Ordalydelsen i de bestämmelserna synes
emellertid medge omvandling efter ”frivillig återkallelse” endast i pågående
ansökningsärenden. Omvandling av en registrering förutsätter att denna
ogiltigförklarats; i en sådan situation har rättighetshavaren tre månader på sig att
begära omvandling till nationella varumärkesansökningar med bibehållande av
den tidigare gällande EU-registreringens företrädesdatum.
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Varken EU-varumärkesförordningen eller EG-formskyddsförordningen
innehåller bestämmelser om bibehållande av tidsmässig företrädesrätt i
förhållande till en medlemsstat som lämnar unionen. I ett innehavarperspektiv
hade det därför varit önskvärt med ett avtal mellan EU och Storbritannien som
reglerar frågan så att registrerade EU-rättigheter kan överföras till den brittiska
immaterialrättsmyndighetens register med bibehållna rättighetsdatum. Om
något sådant avtal inte skulle komma till stånd riskerar innehavare att förlora sin
företrädesrätt, vilket i värsta fall skulle kunna leda till rättsförluster och
omfattande tvister. När det gäller formskyddsregistreringar finns dessutom ett
nyhetskrav vilket i praktiken skulle hindra innehavarna från att genom en ny
ansökan till den brittiska immaterialrättsmyndigheten återetablera rättigheten i
Storbritannien. Det finns således anledning från svensk sida att bevaka denna
fråga.
Vid utträdet upphör också jurisdiktionen för de brittiska domstolar som hittills
varit EU-varumärkes- och EG-formskyddsdomstolar enligt EUvarumärkesförordningens Artikel 123 och EG-formskyddsförordningens Artikel
80. Lagakraftvunna domar och andra åtgärder från EU-domstolar i och utanför
Storbritannien kommer att förlora sina verkningar i Storbritannien. Eventuella
sanktionsmöjligheter av sådana domar i Storbritannien kommer att vara
beroende av nationell tillämpning av internationellt privaträttsliga principer. I
sammanhanget bör påpekas att även EU:s förordning nr 1215/2012 om
domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på
privaträttens område (den s.k. Bryssel Ia-förordningen) upphör att gälla i
Storbritannien samma dag som landet lämnar EU.
Det kommer dock vara fortsatt möjligt för företag och privatpersoner i
Storbritannien att vara innehavare av EU-varumärken och EG-formskydd.
När det gäller oregistrerade formgivningar som offentliggjorts i Storbritannien
senast dagen före utträdet, så kommer dessa att tillerkännas det treåriga skyddet
i enlighet med Artikel 11(1) och 110(5), EG-formskyddsförordningen inom
unionen under den treårsperiod som gäller för sådana rättigheter.
Rättsverkningarna såvitt avser Storbritannien upphör dock den dag då landet
lämnar EU.
PRV avstår från att ge någon mer detaljerad analys av utträdets konsekvenser
för den materiella rätten inom de berörda sakområdena. EUIPO har publicerat
en PM med frågor och svar om konsekvenserna för EU-varumärken och formskydd. Förutom en översiktlig presentation motsvarande den PRV givit i
detta yttrande, innehåller dokumentet även en redogörelse för bland annat
myndighetens språkregim (som kommer att vara oförändrad) samt
konsekvenserna såvitt gäller åberopade brittiska rättigheter inför myndigheten,
användning av varumärken i Storbritannien i förhållande till EUvarumärkesförordningens bestämmelser om bruksplikt m.m.
Länk till denna PM: https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/QandA_brexit_en.pdf

Vidare bör nämnas något om tilläggsskydd för patent inom läkemedel och
växtskyddsmedel. Liksom för varumärken och formskydd kommer EU:s
förordningar 469/2009 och 1610/96 att upphöra den dag då Storbritannien
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lämnar EU. I motsats till varumärkes- och formgivningsområdena saknas
nationell lagstiftning på området. Storbritannien kommer således antingen att
behöva införa nationell lagstiftning eller välja att ansluta sig till den gällande
EU- eller EES-regimen genom ett särskilt avtal. En omständighet som försvårar
bedömningen är att det pågår EU-förhandlingar om en revision av det gällande
regelverket för tilläggsskydd. Från svensk sida finns därför anledning att aktivt
följa utvecklingen.
Avslutningsvis vill PRV nämna en handelsrelaterad konsekvens av att
Storbritannien inte längre kommer att vara en del av den inre marknaden efter
utträdet ur unionen. Varor som sätts på marknaden i Storbritannien kommer inte
att omfattas av EU:s immaterialrättsliga konsumtionsregler. Det innebär bland
annat att parallellimport från Storbritannien till Sverige inte längre kommer att
vara möjlig. Situationen för varor som satts på marknaden i EU beror på vilken
konsumtionsprincip Storbritannien kommer att välja.
Detta yttrande har beslutats av tf generaldirektör Gunilla Ström Lindahl efter
föredragning av juristchefen vid design- och varumärkesavdelningen, Magnus
Ahlgren. Vid yttrandets slutliga beredning har även deltagit chefsjuristen Karin
Bergh, juristchefen Marie Eriksson samt juristen Christian Nilsson.
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