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Efni: Umsögn Einkaleyfastofunnar um frumvarp til laga um vernd 
afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu, 
þingskjal 157,154. mál á 144. löggjafarþingi 2014-2015.

Vísað er til fundar sem fulltrúar Einkaleyfastofunnar áttu með atvinnuveganefnd þann 
18. nóvember sl., í tengslum við frumvarp til laga um vemd afurðarheita sem vísa til 
uppruna, landssvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu, sbr. þskj. 157, 154. mál.
Niðurstaða þess fundar var m.a. sú að Einkaleyfastofan kæmi fram með 
viðbótarumsögn við b. lið 3. mgr. 15. gr. frumvarpsins en athugasemdir við ákvæðið 
voru reifaðar stuttlega á fundinum.

í 15. gr. frumvarpsins er fjallað um þann möguleika að andmæla birtu afurðarheiti og 
afurðarlýsingu. Er tekið fram í b. lið 3. mgr. að andmæli skuli tekin til greina ef 
fyrirhuguð skráning samræmist ekki að öllu leyti eða hluta hugverkarétti sem veittur 
hefur verið á grundvelli laga. Einkaleyfastofan telur framangreint orðalag (skáletrað) 
þarfnast nánari skýringa.

ífyrsta  lagi er fjallað um hugverkarétt í heild sinni. Hugtakið nær yfir allar tegundir 
hugverkaréttar hvort sem um skráð eða óskráð réttindi er að ræða, s.s. höfundarétt, 
einkaleyfarétt, hönnunarrétt, vörumerkja- og félagamerkjarétt, sem og hugsanlega 
viðskipta- eða atvinnuleyndarmál. I frumvarpinu er aðeins ijallað um vöru- og 
félagamerki. Einkaleyfastofan telur, að nánar athuguðu máli, rétt að ákvæði varðandi 
andmæli í þessu sambandi nái yfir aðrar tegundir hugverkaréttinda en vöru- og 
félagamerki enda eru afurðir og/eða afurðalýsingar sem slíkar vemdaðar með öðrum 
hætti en heiti afurða. Skýringar í þá veru mættu þó koma fram í athugasemdum við 
ákvæðið.

Þá er í skýringum við ákvæðið nefnt að tveggja mánaða andmælafrestur sé í takt við 
norræna framkvæmd, en rétt er að geta þess að samkvæmt 22. gr. laga nr. 45/1997 um 
vörumerki (vml.) er andmælafrestur einnig tveir mánuðir. Andmælafrestur vegna 
veitingar einkaleyfa er þó lengri eða 9 mánuðir sbr. 21. gr. laga nr. 17/1991 um 
einkaleyfi.
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I  öðru lagi er fjallað um hugverkarétt sem er veittur. Hafa þarf í huga að réttur til 
hugverks er ekki alltaf veittur (s.s. sérstaklega skráður hjá yfírvöldum), heldur getur 
hann orðið til eða stofnast, ýmist t.d. með birtingu höfundar á verki sbr. 2. gr. 
höfundalaga nr. 73/1972 eða notkun merkis sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. Hvorki 
höfundaréttur né vörumerkjaréttur, sem stofnast með þessum hætti og er jafnrétthár 
skráðum réttindum, fellur því undir umrætt orðalag. Einkaleyfastofan telur þar af 
leiðandi betur fara á því að nota orðalagið „sem hefur stofnast eða verið veittur ú 
grundvelli sérlaga um hugverkaréttind?‘. í þessu samhengi vaknar þó sú spuming 
með hvaða hætti Matvælastofnun myndi í slíkum tilvikum meta hvort slíkur réttur 
hafí stofnast og þá umfang hans. E f um merki er að ræða þurfa þau t.d. að uppfylla 
ákveðin skilyrði til þess að talið verði að til réttarins hafi stofnast og hvort hann telst 
(enn) vera til staðar. Einkaleyfastofan telur því rétt að kveðið verði á um tiltekin 
viðmið í þessu sambandi í reglugerð e f  heimilt verður að andmæla á grundvelli 
óskráðra réttinda.

Einkaleyfastofan leggur til að einnig verði heimilt að leggja fram andmæli með vísan 
til óskráðra réttinda og að orðalag b. liðar 3. mgr. 15. gr. frumvarpsins verði þ.a.l. 
eftirfarandi:

b. fyrirhuguð skráning samrœmist ekki að öllu leyti eða að hluta hugverkarétti 
sem hefur stofnast eða verið veittur á grundvelli sérlaga um hugverkaréttindi, eða

Varðandi önnur atriði í tengslum við það sem fram kom á fundi Einkaleyfastofunnar 
með nefndinni vinnur stofnunin að því að afla nánari upplýsinga og móta frekari 
rökstuðning í tengslum við þau ákvæði sem varða vöru- og félagamerkjarétt 
sérstaklega og tengjast reglugerð ESB nr. 1151/2012. Viðbótarálit vegna þess mun 
væntanlega verða lagt fram í næstu viku.

Virðingarfyllst, 
f.h. Einkaleyfastofunnar
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