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Remissvar angående En översyn av EU:s mönsterskyddsregler: 

• Europaparlamentet och rådets direktiv om formskydd (omarbetning), 
Förslag till Europaparlamentet, samt  

• ändring av rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning 
och  

• om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2246/2002.  
 
Sametinget har inga invändningar mot de förslag som lämnas. 
 
Yttrande rörande Proposal for a Regulation on Community designs  
 
Sametingen i de nordiska länderna, genom Samiskt parlamentariskt råd (SPR) erfar att 
kopiering, plagiering och kulturell( miss)apropiering av urfolks traditionella former, mönster, 
slöjd och design(duodji) i kommersiellt syfte är ett ökande problem.  
De ekonomiska konsekvenserna, för enskilda samiska konsthantverkare, slöjdare, konstnärer 
och designer av dessa intrång, är omfattande.  
Sametinget ser ett behov av ett starkare juridiskt skydd för urfolks traditionella kunskap i 
fråga om ett form- och mönsterskydd som omfattar även urfolket samers traditionella 
konsthantverk, slöjd och design, inom den Europeiska Unionen. 
 
Sametinget önskar därför att det initieras en lagstiftningsprocess, i syfte att skapa en för 
Europeiska Unionens medlemsländer gemensam lagstiftning kring form- och mönsterskydd, 
som innebär ett juridiskt skydd även för den konst, slöjd och design som utgår ifrån urfolks 
traditionella kunskap och kulturarv.  
Denna process bör utgå ifrån behov och mål definierade av Sametingen, genom SPR och 
lagstiftningsprocessen bör ske i enlighet med FN:s urfolkskonvention artiklarna 18 och 19. 
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Beslut i detta ärende har fattats av Sametingets tf. kanslichef Lars-Ove Sjajn efter 
föredragning av avdelningschef Susanne Idivuoma. I beredningen har även vik. 
kulturutredare Liz-Marie Nilsen deltagit.  
 
Lars-Ove Sjajn 
Tf. Kanslichef     
Sametinget  
 
Enligt uppdrag  
 
 
Susanne Idivuoma     
Avdelningschef     
Sametinget  
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