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I. Inngangur.

Minnisblað þetta er ritað í kjölfar kynningar atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins á frumvarpi til 
laga um breytingu á lögum um vörumerki, nr. 45/1997, 640. mál á fundi atvinnuveganefndar 5. maí 
2020. Umsagnir við frumvarpið bárust frá Árnason Faktor ehf. og Siguijónsson & Thor. Í 
minnisblaðinu er farið yfir helstu breytingar sem ráðuneytið telur að gera þurfi á frumvarpinu.

II. Breytingartillögur.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið leggur til að eftirfarandi breytingar verði gerðar á 
frumvarpinu.

a-liður 19. gr.
Í stað orðsins „ógilda“ í a-lið 19. gr. frumvarpsins komi: fella niður. Í stað tilvísunar til 28. gr. b. í 
a-lið 19. gr. komi tilvísun til 28. gr. c.

Í a-lið 19. gr. frumvarpsins er ranglega vísað til 28. gr. b. en tilvísunin á að vera til 28. gr. c. Í 
ákvæðinu er einnig notast við orðalagið ógilding en rétt hugtak er fella niður. Að mati ráðuneytisins 
er nauðsynlegt að breyta frumvarpinu á þennan hátt svo vísað sé til réttra hugtaka og úrræða 
Hugverkastofunnar til niðurfellingar á vörumerkjaskráningum sbr. 28. gr. c en ekki til úrræðis við 
ógildingu sem fjallað er um í 28. gr. b laganna.

5. mgr. 21. gr.
Í stað orðanna „fellur skráning merkisins úr gildi“ í 5. mgr. 21. gr. frumvarpsins komi: verður merkið 
afmáð.

Að mati ráðuneytisins þykir vanta á  samræmi í orðalagi við önnur ákvæði núgildandi laga þar sem 
stuðst er við orðalagið „afmá vörumerki“ . Einnig er hætta á ruglingi við hugtakið niðurfelling skv. 28. 
gr. c, sbr. 22. gr. c. frumvarpsins.

Ný grein, 25. gr. a.
Á eftir 25. gr. frumvarpsins komi ný grein, 25. gr. a. svohljóðandi: 10. tölul. 1. mgr. 32. gr. laganna 
orðist svo: samkvæmt ákvörðun Hugverkastofunnar e f  skráning er ógilt eða felld niður í samræmi við 
28. gr. eða 28. gr. a - 28. gr. e.

Ákvæði 30. gr. gildandi laga taka breytingum og því er nauðsynlegt að leiðrétta tilvísunina í 10. tölul. 
1. mgr. 32. gr. Í umræddum 10. tölulið er auk þess vísað til þess að afmá skuli vörumerki úr 
vörumerkjaskrá en Hugverkastofan hefur úrskurðað að vörumerki skuli fellt úr gildi í samræmi við 
28. gr. sbr. 30. gr. a.
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Ný grein, 31. gr. a.
Á eftir 31. gr. frumvarpsins komi ný grein, 31. gr. a. svohljóðandi: Í stað orðanna „andmæla- eða 
ógildingarmála“ í 1. málslið 65. gr. laganna komi: andmæla-, ógildingar- og niðurfellingarmála.

Í gildandi 65. gr. laganna er kveðið á um heimild ráðherra til þess að setja nánari reglur um andmæla- 
og ógildingarmál. Þar sem ógildingarferlinu hefur með frumvarpi þessu verið skipt upp í annars vegar 
ógildingarferli og hins vegar niðurfellingarferli er nauðsynlegt að reglugerðarheimild 65. gr. 
endurspegli þá breytingu.

1. mgr. 33. gr.
Ráðuneytið leggur til að gildistökuákvæði frumvarpsins í 1. mgr. 33. gr. verði breytt þannig að lögin 
taki gildi 1. september 2020. Ákvæði 1. mgr. 33. frumvarpsins gerir nú ráð fyrir að lögin öðlist þegar 
gildi. Verði frumvarpið samþykkt sem lög kallar það á tæknilegar aðlaganir hjá Hugverkastofunni svo 
unnt sé að taka á móti óhefðbundnum vörumerkjaumsóknum. Starfsemi Hugverkastofunnar hefur 
verið með óhefðbundnu sniði á vormánuðum ársins 2020 sem og starfsemi þeirra aðila sem vinna í 
tæknilausnum fyrir stofnunina. Með breytingu á gildistöku ákvæði frumvarpsins gæfist aukið svigrúm 
til nauðsynlegrar tæknivinnu í kjölfar samþykktar frumvarpsins sem lög frá Alþingi.


