Dziennik Urzędowy
urzędu patentowego rzeczypospolitej polskiej

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r.
Poz. 7
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie zmiany Regulaminu wykonawczego
do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że Rada Administracyjna Europejskiej Organizacji
Patentowej na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2004 r. podjęła decyzję CA/D 22/04   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:
1. Zasadę 54 zmienia się, nadając jej następujące brzmienie:
„Zasada 54
Świadectwo dotyczące patentu europejskiego
Niezwłocznie po opublikowaniu opisu patentu europejskiego, Europejski Urząd Patentowy wydaje właścicielowi patentu świadectwo dotyczące patentu europejskiego. Prezes Europejskiego Urzędu Patentowego
ustala treść, formę i sposób przekazania świadectwa patentu europejskiego i określa przypadki, w których
należy wnieść opłatę administracyjną.”
2. 	 Do zasady 108 dodaje się nowy ustęp 4 w następującym brzmieniu:
„(4) Opłaty za wyznaczenie, w odniesieniu do których zgłaszający odstąpił od doręczenia powiadomienia
określonego w ust. 3 mogą wciąż być skutecznie wniesione w terminie dwóch miesięcy od daty upływu wyznaczonego terminu, pod warunkiem że w terminie tym zostanie wniesiona opłata dodatkowa.”
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Artykuł 2

Artykuł 2 ust. 3c Zasad dotyczących opłat zmienia się, nadając mu następujące brzmienie:
„3c. Opłata dodatkowa za złożenie po upływie terminu
tłumaczenia zgłoszenia międzynarodowego lub wniosku
o badanie lub za wniesienie po upływie terminu
krajowej opłaty podstawowej, opłaty za poszukiwanie lub
opłat za wyznaczenie (zasada 108 ust. 3 i 4) wynosi				      50% opłaty właściwej, ale
nie mniej niż 500 EUR za złożenie
tłumaczenia po upływie terminu
i nie więcej niż 1 750 EUR”
Artykuł 3
1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.
2. Przepisy nowej zasady 108 ust. 4 Regulaminu wykonawczego i art. 2 ust. 3c Zasad dotyczących opłat,
w brzmieniu zmienionym niniejszą decyzją, mają zastosowanie do zgłoszeń międzynarodowych wchodzących
w fazę europejską, w odniesieniu do których do dnia 1 kwietnia 2005 r. nie wniesiono skutecznie wszystkich
opłat za wyznaczenie określonych w zasadzie 107 ust. 1 lit. d) Regulaminu, a termin wskazany w tej zasadzie
jeszcze nie upłynął.”.

