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Efni: Umsögn Einkaleyfastofunnar um frumvarp til laga um ívilnanir til 
nýfjárfestinga á íslandi, þingskjal 11,11. mál á 144. löggjafarþingi 2014-2015.

Vísað er til tölvupósts dags. 10. október 2014, þar sem Einkaleyfastofunni er boðið að 
veita umsögn um ofangreint lagafrumvarp fyrir 28. október 2014.

Einkaleyfastofan fer með málefni á sviði hugverkaréttar á sviði iðnaðar, þ.á m. 
málefni er varða umsóknir og veitingu einkaleyfa samkvæmt lögum nr. 17/1991 um 
einkaleyfí með síðari breytingum. Á grundvelli þess hlutverks gerir Einkaleyfastofan 
eingöngu athugasemdir við h. lið 1. mgr. 5. gr. frumvarpsins er varðar skilyrði fyrir 
veitingu ivilnana og í því samhengi að nokkru leyti 4. gr. þess.

Umsóknir um einkaleyfi þurfa þegar á umsóknardegi að uppfylla ákveðin skilyrði til 
að uppfinning sú sem tilgreind er í umsókn teljist einkaleyfishæf. Meðal þeirra 
skilyrða eru krafa um nýnæmi og frumleikastig. Nýnæmi felur í sér að uppfinning 
þarf að vera ný, ekki aðeins hér á landi heldur á heimsvísu, á umsóknardegi og geta 
öll gögn, sem varða uppfinninguna og eru almenningi aðgengileg á þeim tímapunkti 
talist nýnæmishindrun, þ.e. komið í veg fyrir að einkaleyfi á uppfínningunni verði 
veitt.

t

I 5. gr. frumvarpsins er fjallað um skilyrði fyrir veitingu ívilnana og í h. lið 1. mgr. 5. 
gr. er eftirfarandi tekið fram:

„ að sýnt sé fram  á aó fyrirhuguð jjárfesting sé í samrœmi við 1. gr.; Iþ v í  
samhengi skal taka tillit til áhrifa viðkomandi nýfjárfestingaverkefnis á [...] 
nýsköpun og útbreiðslu nýrrar tœkni og þekkingar, “

Nýfjárfestingarverkefni getur samkvæmt skilningi Einkaleyfastofunnar meðal annars 
tekið til uppfmningar eða nýrrar tækni og þróunar og/eða framleiðslu afurðar, 
aðferðar, búnaðar eða notkunar í tengslum við það. Það að taka eigi tillit til áhrifa 
nýfjárfestingaverkefnis á nýsköpun og útbreiðslu nýrrar tækni, getur að mati
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Einkaleyfastofunnar því falið í sér að í umsókn eða fylgiskjali, skv. 4. gr. 
frumvarpsins, sé uppfinningu lýst með einhverjum, stundum nokkuð nákvæmum, 
hætti. Hafi verið sótt um einkaleyfi fyrir slíkri uppfmningu hefur slík lýsing e.t.v. litla 
hættu í för með sér, en hafi ekki verið lögð inn umsókn um einkaleyfi verður að gæta 
þess að uppfinningu sé ekki lýst með þeim hætti að nýnæmi verði talið skert, sbr. 
framangreint, ákveði umsækjandi að sækja um einkaleyfi síðar.

Samkvæmt 2. mgr. 2. gr. einkaleyfalaga telst það þekkt á umsóknardegi sem 
almennur aðgangur er að. Það er því viðurkennt að við öflun íjármagns til þróunar 
og/eða framleiðslu uppfmningar sé óhætt að gefa upplýsingar um hana hugsanlegum 
fjárfestum. Iðulega er þó gerður trúnaðarsamningur á milli uppfinningamanns og 
íjárfesta í slíkum tilvikum. I 11. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að þriggja manna 
nefnd fari yfir allar umsóknir, í samstarfi við sveitarstjómir þegar það á við, sbr. 2. 
mgr. 11. gr., en auk þess hefur nefndin heimild, skv. 3. mgr. 11. gr., til að afla álits 
sérfróðra aðila um ákveðna þætti umsóknar. í ferli umsóknar um ívilnun er því viss 
hætta á því að upplýsingar geti farið út fyrir þröngan hóp nefndarmanna og geti þar af 
leiðandi hugsanlega talist almenningi aðgengilegar við mat á nýnæmi 
einkaleyfisumsóknar síðar.

E f skilyrði h. liðar 1. mgr. 5. gr. er lesið með 4. gr. frumvarpsins er að mati 
Einkaleyfastofunnar óljóst hver þau fylgiskjöl eru sem umsækjandi um ívilnun á að 
leggja fram með umsókn og að sama skapi óljóst hvemig sýna skuli fram á áhrif á 
nýsköpun og útbreiðslu nýrrar tækni og þekkingar.

I ljósi þess að það getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir umsækjanda um einkaleyfi ef 
aðgangur að upplýsingum um uppfinningu verður almennur fyrir umsóknardag og í 
raun komið í veg fyrir að hægt sé að sækja um einkaleyfi, leggur Einkaleyfastofan 
áherslu á að þess verði vandlega gætt að ekki verði gerðar kröfur um framlagningu 
upplýsinga um uppfmningu sem skert geta nýnæmi á síðari stigum. Slíkt er til að 
mynda hægt að tryggja með skýrari reglum um hvers eðlis fylgiskjöl með umsókn 
skuli vera í þessu samhengi.

Einkaleyfastofan lýsir sig reiðubúna til að skýra mál sitt frekar e f þess er þörf og 
jafnvel koma að setningu reglugerðar sbr. 18. gr. frumvarpsins varðandi það sem snýr 
að uppfinningum og umsóknum um einkaleyfí í tengslum við umsóknir um ívilnanir 
til nýfjárfestinga á íslandi.

Virðingarfyllst, 
f.h. Einkaleyfastofunnar

Margrét Hjalmarsdóttir 
yfírlögfræðingur


