
19.mars 2018

Frá: Félagi einkaleyfasérfræðinga

Vegna: Frumvarps til laga um einkaleyfi (EES reglur, lyf fy rir börn o.fl.), 292.mál

Vísað er til tölvubréfs dags. 8.mars 2018 frá Atvinnuveganefnd Alþingis vegna ofangreinds máls.

1. Félag einkaleyfasérfræðinga er sameiginlegt félag þeirra sem hafa að aðalstarfi að sinna málum er 
varða hugverkaréttindi, þ.m.t. einkaleyfi, hér á landi. Einn tilgangur félagsins er að vinna að 
endurbótum og fram förum  í löggjöf hugverkaréttar.

2. Umrætt mál varðar annars vegar innleiðingu á reglugerð Evrópuráðsins nr. 1901/2006 er varðar 
heimild til að veita allt að sex mánaða framlengingu á viðbótarvottorði sé um að ræða lyf fy rir börn, 
og hins vegar breytingar á lögunum þannig að kröfur er varða þýðingu á einkaleyfakröfum yfir á 
íslensku sé til samræmis við samsvarandi ákvæði um evrópsk einkaleyfi sem nú eru í
lögunum. Umræddar breytingar eru að mati okkar þarfar og mikilvægar, og er því ekki gerð 
athugasemd við efni þeirra.

3. Nokkrar athugasemdir fylgja í neðangreindu og varða orðalag:

1. gr.
Orðalag 1.mgr er óskýrt hvað varðar aðgreiningu á síðari umsóknum og eldri umsókn 
(frumumsókn). Lagt er til að 2. málsliður orðist „Að beiðni umsækjanda skal litið svo á að síðari 
umsóknir hafi verið lagðar inn samtímis því að grunngögn eldri umsóknar bárust 
einkaleyfayfirvöldum".

Þá er orðalag 3.mgr ónákvæmt. Þar sem talað er um „úrfellingu gagna" er væntanlega átt við gögn 
umsóknar. Því er lagt til að málsgreinin hljóði „Í reglugerð skal nánar kveðið á um skilyrði fy rir hlutun 
og úrfellingu viðbótargagna úr umsókn".

2.gr.
Í 3.málslið er kveðið á um að umsækjandi geti „óskað eftir því að enkaleyfið verði ve itt á íslensku eða 
á ensku". Þetta orðalag er óljóst; öll form leg samskipti vegna útgáfu einkaleyfa fara fram á íslensku, 
og því er óljóst hvað átt er við með því að einkaleyfi sé ve itt á ensku. Hins vegar eru einkaleyfi ve itt 
þó tt tungumál þeirra sé á ensku. Því er lagt til að orðalag verði lagfært þannig að 3. og 4. málsliðir 
verði orðaðir „Umsækjandi getur óskað e ftir því að texti veitta einkaleyfisins sé á ensku. Verði 
einkaleyfi ve itt með enskum texta skulu einkaleyfiskröfur fylgja í íslenskri þýðingu".

3.gr.
Í 85.gr núverandi laga um einkaleyfi (lög nr. 17/1991) kemur fram að „ Samræmist þýðingar skv. 77. 
og 83. gr. ekki textanum á því tungumáli sem notað var við málsmeðferð hjá Evrópsku 
einkaleyfastofunni tekur einkaleyfisverndin aðeins til þess sem tilg re in t er í báðum textunum ." Þetta 
orðalag er endurtekið í frumvarpinu, þar sem lagt er til að við 20.gr laganna bætist við ákvæði er 
kveða á um kröfur og réttaráhrif vegna annarra einkaleyfa en evrópskra einkaleyfa. Hér er verið að 
skilgreina réttaráhrif vegna misræmis í þýðingu og frum texta einkaleyfiskrafna. Orðalagið er hins 
vegar óskýrt, þar sem ekki er Ijóst hvað á tt er við með orðalaginu „tilg re in t er". Því er lagt til að 
orðalagi þessarar greinar verði breytt, þannig að 20.gr (og 85.gr ell til samræmis) verði breytt til 
skýringar. Þannig er lagt til að umræddar greinar kveði á um að einkaleyfisverndin nái aðeins til þess 
verndarumfangs sem tilgre in t er í báðum textunum. Þessi einfalda breyting gerir að okkar mati 
umrædd ákvæði skýrari en nú er.



5 .gr.
Í a-lið á væntanlega að standa „Við l.g r  bætist: o g /eða teikningum". 

Með kveðju,

Fyrir hönd Félags einkaleyfasérfræðinga,

Þorlákur Jónsson 
Formaður stjórnar


