Dziennik Urzędowy
urzędu patentowego rzeczypospolitej polskiej

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r.
Poz. 5
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie zmiany Regulaminu wykonawczego
do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i Zasad dotyczących opłat
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że Rada Administracyjna Europejskiej Organizacji
Patentowej na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2004 r. podjęła decyzję CA/D 18/04 Corr. 11 zmieniającą Regulamin
wykonawczy do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i Zasady dotyczące opłat.
Decyzję przyjęto w następującym brzmieniu:
„RADA ADMINISTRACYJNA EUROPEJSKIEJ ORGANIZACJI PATENTOWEJ,
uwzględniając Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, w szczególności jej art. 33 ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. d),
na wniosek Prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego,
uwzględniając opinię Komitetu Prawa Patentowego i Komitetu ds. Budżetu i Finansów,
STANOWI, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
W Regulaminie wykonawczym do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich wprowadza się następujące
zmiany:
W części IV rozdział II dodaje się nową zasadę 44a w następującym brzmieniu:
„Zasada 44a
Rozszerzone sprawozdanie z poszukiwania europejskiego
(1) Do sprawozdania z poszukiwania europejskiego dołącza się opinię stwierdzającą, czy zgłoszenie i wynalazek, który jest jego przedmiotem, spełniają wymogi zawarte w Konwencji, chyba że może zostać wydane
powiadomienie na mocy zasady 51 ust. 2 lub 4.
(2) Opinii, o której mowa w ust. 1 nie publikuje się ze sprawozdaniem z poszukiwania.”
Artykuł 2
W Zasadach dotyczących opłat wprowadza się następujące zmiany:
1. Artykuł 2 ust. 2 i 6 zmienia się, nadając mu następujące brzmienie:
„2. Opłata za poszukiwanie odnosząca się do:
- poszukiwania europejskiego lub dodatkowego poszukiwania europejskiego
(art. 78 ust. 2, zasada 46 ust. 1, zasada 112, art. 157 ust. 2 lit. b))			
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Niniejsze sprostowanie odnosi się wyłącznie do wersji w języku angielskim i zastępuje decyzję CA/D 18/04.
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- poszukiwania międzynarodowego (zasada 16.1 PCT oraz zasada 105 ust. 1)
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6a. Opłata za badanie (art. 94 ust. 2)						
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1 280

6b. Opłata za badanie (art. 94 ust. 2) w przypadku					
zgłoszenia międzynarodowego, w związku z którym nie
przygotowuje się żadnego dodatkowego sprawozdania
z poszukiwania europejskiego (art. 157 ust. 3 lit. a))”
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2. Artykuł 10 zmienia się, nadając mu następujące brzmienie:
„Artykuł 10
Zwrot opłat za poszukiwanie
(1) Wniesiona opłata za poszukiwanie europejskie lub za dodatkowe poszukiwanie europejskie podlega zwrotowi
w całości w przypadku wycofania europejskiego zgłoszenia patentowego lub jego odrzucenia, lub gdy takie
zgłoszenie uznaje się za wycofane w czasie, gdy Urząd nie przystąpił jeszcze do sporządzania sprawozdania
z poszukiwania.
(2) W sytuacji, gdy sprawozdanie z poszukiwania europejskiego opiera się na wcześniejszym sprawozdaniu
z poszukiwania sporządzonym przez Urząd w sprawie zgłoszenia z zastrzeżonym pierwszeństwem lub na
wcześniejszym zgłoszeniu w rozumieniu art. 76 Konwencji lub zgłoszeniu pierwotnym w rozumieniu zasady
15 Konwencji, zgodnie z decyzją Prezesa Urząd zwraca zgłaszającemu kwotę, której wysokość zależy od
rodzaju wcześniejszego poszukiwania oraz zakresu, w jakim Urząd korzystał z wcześniejszego sprawozdania,
przeprowadzając następne poszukiwanie.”
Artykuł 3
1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.
2. Nowa zasada 44a Regulaminu wykonawczego ma zastosowanie do europejskich zgłoszeń patentowych
i zgłoszeń międzynarodowych wchodzących w fazę europejską, dokonanych dnia 1 lipca 2005 r. lub po tej
dacie.
3. Nowe wysokości opłat za poszukiwanie europejskie i za dodatkowe poszukiwanie europejskie oraz opłat za
badanie mają zastosowanie do europejskich zgłoszeń patentowych i zgłoszeń międzynarodowych wchodzących
w fazę europejską, dokonanych dnia 1 lipca 2005 r. lub po tej dacie.
4. Jeżeli w terminie sześciu miesięcy od dnia 1 lipca 2005 r. opłata za poszukiwanie europejskie dotycząca
zgłoszenia dokonanego nie wcześniej niż tego dnia zostanie uiszczona w wyznaczonym terminie, ale tylko
w wysokości należnej od zgłoszeń wniesionych przed tą datą, uiszczenie tej opłaty uznaje się za skuteczne,
jeżeli powstała w ten sposób różnica zostanie wyrównana w terminie dwóch miesięcy od wystosowania przez
Europejski Urząd Patentowy wezwania.
5. Artykuł 10 Zasad dotyczących opłat w brzmieniu zmienionym niniejszą decyzją ma zastosowanie do
europejskich zgłoszeń patentowych dokonanych dnia 1 lipca 2005 r. lub po tej dacie.”.

