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Hej!
Tacksam för registrering av bifogade handlingar under ärende I2021/01055.
Med vänliga hälsningar,
Berfin Eken
Departementssekreterare
Enheten för samhällets digitalisering
Infrastrukturdepartementet
Ankn. 52647
Mobil. +46 73-625 15 94
berfin.eken@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

Från: Linn Berggren <linn.berggren@regeringskansliet.se>
Skickat: den 11 maj 2021 12:48
Till: Berfin Eken <berfin.eken@regeringskansliet.se>
Ämne: VB: DSA utvecklad position
Hello!
Kan du regga positionspapprena i det stora DSA-ärendet?
Linn

Från: Måns Sjöstrand <mans.sjostrand@danielwellington.com>
Skickat: den 11 maj 2021 12:37
Till: Linn Berggren <linn.berggren@regeringskansliet.se>
Kopia: Berfin Eken <berfin.eken@regeringskansliet.se>; Lena Johsnsson
<madam.lena.johansson@gmail.com>
Ämne: DSA utvecklad position
Hej Linn
Stort tack för er tid och diskussionen härom veckan.

För ytterligare utveckling kring bl.a. KYBC, staydown och artikelt 26 och 27 bifogar jag det position paper
vi har tagit inom den internationella allians som SACG är med i, Together Against Counterfeiting Alliance
(TAC).
Vi arbetar inom TAC på en uppdaterad version vad gäller förslag på skrivningar av vissa artiklar, men det
arbetet är dock ännu inte slutfört. Skulle du vara intresserad att ta del av det så delar jag gärna det sen, i
vilket fall hittar du våra utvecklade kärnpunkter i bifogat dokument. Bifogar även den undersökning
kring repeated offenders som jag nämnde under mötet.
Varmt välkommen att höra av dig om du skulle ha några frågor kring det bifogade m.m.
Allt gott!
Måns
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