Dziennik Urzędowy
urzędu patentowego rzeczypospolitej polskiej

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r.
Poz. 12
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 26 października 2010 r. podjęła decyzję CA/D 2/10  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. c) 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
1. W zasadzie 71 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich wprowadza się
następujące zmiany:
Ustępy 3-11 zastępuje się ustępami 3-7 w brzmieniu:
„(3) Przed podjęciem decyzji o udzieleniu patentu europejskiego Wydział Badań informuje zgłaszającego
o tekście, w jakim zamierza go udzielić i o powiązanych z nim danych bibliograficznych. W tym powiadomieniu
Wydział wzywa zgłaszającego do wniesienia opłat za udzielenie patentu i za publikację oraz do złożenia
tłumaczenia zastrzeżeń na dwa pozostałe języki urzędowe Europejskiego Urzędu Patentowego, inne niż język
postępowania, w terminie czterech miesięcy.
(4) Jeżeli tekst europejskiego zgłoszenia patentowego, w jakim zamierza się udzielić patentu zawiera więcej niż
piętnaście zastrzeżeń, Wydział Badań wzywa zgłaszającego do wniesienia opłat za każde kolejne zastrzeżenie,
poczynając od szesnastego, w terminie przewidzianym w ust. 3, chyba że opłaty te zostały już wniesione
na podstawie zasady 45 lub 162.
(5) Jeżeli w terminie wskazanym w ust. 3 zgłaszający wniesie opłaty określone w ust. 3 i, w stosownych przypadkach
w ust. 4, oraz złoży tłumaczenie, o którym mowa w ust. 3, uznaje się, że wyraził on zgodę na przedstawiony mu
w ust. 3 tekst, w którym zamierza się udzielić patentu i zweryfikował dane bibliograficzne.
(6) Jeżeli w terminie określonym w ust. 3 zgłaszający złoży wniosek o dokonanie uzasadnionych zmian lub
poprawek do zaproponowanego tekstu lub podtrzyma propozycję stosowania ostatnio przedstawionego przez
siebie tekstu, a Wydział Badań wyraża na to zgodę, to wydaje w tej sprawie nowe powiadomienie na podstawie
ust. 3. W przeciwnym razie Wydział wznawia postępowanie badawcze.
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(7) Jeżeli opłaty za udzielenie patentu i za publikację lub opłaty za zastrzeżenia nie zostaną wniesione
w wyznaczonym terminie lub jeżeli tłumaczenie nie zostanie złożone w wyznaczonym terminie, europejskie
zgłoszenie patentowe uznaje się za wycofane.
2. W części IV rozdział IV dodaje się następującą nową zasadę 71a:
„Zasada 71a
Zakończenie procedury udzielania patentu
(1) Gdy wniesione zostaną wszystkie opłaty, złożone zostaną tłumaczenia zastrzeżeń na dwa pozostałe języki
urzędowe Europejskiego Urzędu Patentowego, inne niż język postępowania oraz dojdzie do porozumienia
w sprawie tekstu udzielanego patentu, wydaje się decyzję o udzieleniu patentu europejskiego. W decyzji tej
wskazuje się, który tekst europejskiego zgłoszenia patentowego stanowi podstawę do udzielenia patentu
europejskiego.
(2) Do czasu wydania decyzji o udzieleniu patentu europejskiego Wydział Badań może w każdej chwili wznowić
postępowanie badawcze.
(3) Jeżeli opłaty za wyznaczenie stają się wymagalne po wystosowaniu powiadomienia, o którym mowa
w zasadzie 71 ust. 3, do chwili wniesienia tych opłat nie publikuje się informacji o udzieleniu patentu europejskiego.
Zgłaszający zostaje o tym odpowiednio poinformowany.
(4) Jeżeli opłata za utrzymanie patentu w mocy staje się wymagalna po wystosowaniu powiadomienia,
o którym mowa w zasadzie 71 ust. 3, ale przed następną możliwą datą publikacji informacji o udzieleniu
patentu europejskiego, informacji tej nie publikuje się do chwili wniesienia tej opłaty. Zgłaszający zostaje o tym
odpowiednio poinformowany.
(5) Jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w zasadzie 71 ust. 3 zgłaszający wniósł już opłaty
za udzielenie patentu i za publikację lub opłatę za zastrzeżenia, uiszczoną kwotę należy uwzględnić w przypadku
wystosowania kolejnego wezwania.
(6) Jeżeli europejskie zgłoszenie patentowe zostanie odrzucone, wycofane przed zawiadomieniem o decyzji
o udzieleniu patentu europejskiego lub uznane wtedy za wycofane, opłaty za udzielenie patentu i za jego
opublikowanie podlegają zwrotowi.”
Artykuł 2
1. Zasadę 82 ust. 2 Regulaminu wykonawczego zmienia się, nadając jej następujące brzmienie:
„(2) Jeżeli strona nie zgadza się z tekstem, o jakim powiadomił ją Wydział ds. Sprzeciwów, rozpatrywanie
sprzeciwu może być kontynuowane. W przeciwnym razie, z upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, Wydział
ds. Sprzeciwów wzywa właściciela patentu do wniesienia przewidzianej opłaty i do złożenia tłumaczenia
wszelkich zmienionych zastrzeżeń na języki urzędowe Europejskiego Urzędu Patentowego, inne niż język
postępowania, w terminie trzech miesięcy.”
2. Zasadę 95 ust. 3 Regulaminu wykonawczego zmienia się, nadając jej następujące brzmienie:
„(3) Jeżeli wniosek o ograniczenie jest dopuszczalny na podstawie ust. 2, Wydział Badań powiadamia o tym
wnioskodawcę i wzywa go do wniesienia określonej opłaty i do złożenia tłumaczenia zmienionych zastrzeżeń
na języki urzędowe Europejskiego Urzędu Patentowego, inne niż język postępowania, w terminie trzech
miesięcy; przepisy zasady 82 ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. Jeżeli wnioskodawca dopełni tych
czynności w wyznaczonym terminie, Wydział Badań ogranicza patent.”
Artykuł 3
Artykuł 2 ust. 1 pkt 15 Zasad dotyczących opłat zmienia się, nadając mu następujące brzmienie:
„Opłaty za zastrzeżenia (zasada 45 ust. 1, zasada 71 ust. 4 i zasada 162 ust. 1) w odniesieniu do zgłoszenia
wniesionego w dniu 1 kwietnia 2009 r. lub po tej dacie wynoszą
- za szesnaste i każde kolejne zastrzeżenie aż do pięćdziesiątego			
- za pięćdziesiąte pierwsze i każde kolejne zastrzeżenie					

210
525”
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Artykuł 4

(1) Przepisy w treści wskazanej w Artykule 1, 2 i 3 niniejszej decyzji wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.
(2) Przepisy zasady 71 i 71a Regulaminu wykonawczego w treści odpowiednio zmienionej i dodanej
postanowieniami art. 1 niniejszej decyzji, oraz art. 2 Zasad dotyczących opłat w treści zmienionej postanowieniami
art. 3 niniejszej decyzji mają zastosowanie do europejskich zgłoszeń patentowych, w odniesieniu do których
do daty wejścia w życie niniejszych przepisów nie wystosowano jeszcze powiadomienia wskazanego w zasadzie
71 ust. 3 Regulaminu wykonawczego.”.

