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Propositionen 
I proposition 2000/01:13 föreslår regeringen (Justitiedepartementet) – efter 
hörande av Lagrådet – att riksdagen antar de i propositionen framlagda för-
slagen till 

1. lag om ändring i patentlagen (1967:837),  
2. lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306). 
Lagförslagen har intagits som bilaga till betänkandet. 

Utskottet 
I juni 1998 överlämnade Europeiska kommissionen en formell underrättelse 
till Sverige, i vilken kommissionen angav att vissa bestämmelser i patentla-
gen (1967:837) om ombudskrav är oförenliga med EG-fördragets bestäm-
melser om fri rörlighet för tjänster och etableringsfrihet. 

Denna fråga liksom frågan om regleringen av ombudskravet i växtförädlar-
rättslagen (1997:306) behandlas i en inom Justitiedepartementet utarbetad 
departementspromemoria (Ds 2000:30) Ombudskrav, prioritet och elektro-
nisk ingivning – några frågor om patent och växtförädlarrätt. I promemorian 
behandlas också utformningen av patentlagens och växtförädlarrättslagens 
bestämmelser om s.k. prioritet samt diskuteras frågan om innebörden av 
patentlagens krav på skriftlighet för patentansökningar. Promemorian, som 
har remissbehandlats, ligger till grund  för förslagen i förevarande proposit-
ion.  

I propositionen föreslås vissa ändringar i patentlagen och växtförädlarrättsla-
gen. Enligt förslaget skall det inte längre vara obligatoriskt för utländska 
patentsökande att ha ett ombud med hemvist i Sverige. Patent- och registre-
ringsverket skall emellertid kunna kräva att sökanden skaffar ett ombud i 
Sverige för att ta emot delgivningar. Även en sökande enligt växtförädlarrätt-
slagen skall efter ingripande av Statens växtsortnämnd kunna föreläggas att 
skaffa ett delgivningsombud i Sverige. 

 Vidare föreslås att det i både patentlagen och växtförädlarrättslagen ut-
tryckligen skall föreskrivas att prioritet skall medges för ansökningar som 
har gjorts i en stat eller ett område som är medlem i Världshandelsorganisat-
ionen (World Trade Organization, WTO).  Det föreslås också att de före-
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skrifter om de närmare förutsättningarna för rätten till prioritet som i dag 
finns i patentkungörelsen (1967:838) och växtförädlarrättsförordningen 
(1997:383) förs över till patentlagen respektive växtförädlarrättslagen.   

Slutligen föreslås, för att förbereda införandet av elektronisk ingivning av 
patentansökningar, att patentlagens krav på att en patentansökan skall vara 
skriftlig tas bort.   

De först nämnda lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2001 
och den sist nämnda vid den tidpunkt regeringen bestämmer. 

Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande, och utskottet tillstyr-
ker föreslagna lagändringar. 

Hemställan 
Utskottet hemställer 

beträffande lagförslagen 
att riksdagen antar regeringens förslag till 
dels lag om ändring i patentlagen (1967:837),  
dels lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306). 

 

Stockholm den 21 november 2000 

På lagutskottets vägnar 

Tanja Linderborg  

 

I beslutet har deltagit: Tanja Linderborg (v), Rolf Åbjörnsson (kd), Marianne 
Carlström (s), Stig Rindborg (m), Rune Berglund (s), Karin Olsson (s), Hen-
rik S Järrel (m), Nikos Papadopoulos (s), Elizabeth Nyström (m), Marina 
Pettersson (s), Christina Nenes (s), Tasso Stafilidis (v), Kjell Eldensjö (kd), 
Berit Adolfsson (m), Anders Berglöv (s), Agne Hansson (c) och Ulf Nilsson 
(fp). 
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Propositionens lagförslag 
 

1 Förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837) 
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2 Förslag till lag om ändring i växtförädlarrättslagen 
(1997:306) 
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