Dziennik Urzędowy
urzędu patentowego rzeczypospolitej polskiej

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r.
Poz. 13
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 26 października 2010 r. podjęła decyzję CA/D 12/10  zmieniającą Regulamin
wykonawczy do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.
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),
na wniosek Prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego,
uwzględniając opinię Komitetu Prawa Patentowego i Komitetu ds. Budżetu i Finansów,
STANOWI, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
1. Zasadę 161 Regulaminu wykonawczego zmienia się, nadając jej następujące brzmienie:
„Zasada 161
Zmiana zgłoszenia
(1) Jeżeli Europejski Urząd Patentowy działa jako międzynarodowy organ poszukiwań, a w przypadku złożenia
wniosku na podstawie art. 31 PCT działa również jako międzynarodowy organ badań wstępnych dla zgłoszenia
Euro-PCT, Europejski Urząd Patentowy umożliwia zgłaszającemu wypowiedzenie się na temat pisemnej opinii
międzynarodowego organu poszukiwań lub na temat sprawozdania z międzynarodowego badania wstępnego
i, w stosownych przypadkach, wzywa go do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w pisemnej opinii
lub w sprawozdaniu z międzynarodowego badania wstępnego oraz do dokonania zmiany opisu wynalazku,
zastrzeżeń i rysunków w terminie sześciu miesięcy, licząc od danego powiadomienia. Jeżeli Europejski Urząd
Patentowy sporządził sprawozdanie z dodatkowego poszukiwania międzynarodowego, wezwania, zgodnie
ze zdaniem pierwszym, dokonuje się w odniesieniu do wyjaśnień udzielonych zgodnie z zasadą 45bis.7 lit. e)
PCT. Jeżeli zgłaszający nie zastosuje się do wezwania lub nie wypowie się na jego temat zgodnie ze zdaniem
pierwszym lub drugim, zgłoszenie uznaje się za wycofane.
(2) Jeżeli Europejski Urząd Patentowy sporządzi dodatkowe sprawozdanie z poszukiwania europejskiego dla
zgłoszenia Euro-PCT, zgłoszenie może zostać zmienione jeden raz w terminie sześciu miesięcy od powiadomienia
odpowiednio informującego o tym zgłaszającego. Zmienione zgłoszenie stanowi podstawę dla dodatkowego
badania europejskiego.”
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2. Zasadę 162 Regulaminu wykonawczego zmienia się, nadając jej następujące brzmienie:
„Zasada 162
Zastrzeżenia podlegające opłatom
(1) Jeżeli dokumentacja zgłoszenia, na której ma być oparta europejska procedura udzielenia patentu, zawiera
więcej niż piętnaście zastrzeżeń, zgodnie z Zasadami dotyczącymi opłat w terminie przewidzianym w zasadzie
159 ust. 1 wnosi się opłatę za każde kolejne zastrzeżenie, poczynając od szesnastego.
(2) Jeżeli opłaty za zastrzeżenia nie zostaną wniesione w wyznaczonym terminie, mogą zostać jeszcze skutecznie
wniesione w terminie sześciu miesięcy od powiadomienia informującego o niedotrzymaniu terminu. Jeżeli w tym
terminie złożone zostaną zmienione zastrzeżenia, wymagalne opłaty za zastrzeżenia oblicza się na podstawie
tych zmienionych zastrzeżeń.
(3) Wszystkie opłaty za zastrzeżenia wniesione w terminie przewidzianym w ust. 1 i przekraczające opłaty,
o których mowa w ust. 2 zdanie drugie podlegają zwrotowi.
(4) Jeżeli opłata za zastrzeżenie nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie, uważa się to za rezygnację
z danego zastrzeżenia.”
Artykuł 2
(1) Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 r.
(2) Przepisy zasady 161 i 162 Regulaminu wykonawczego w treści zmienionej postanowieniami art. 1 niniejszej
decyzji mają zastosowanie do zgłoszeń Euro-PCT, w odniesieniu do których do dnia 1 maja 2011 r. nie wydano
żadnego powiadomienia określonego w zasadzie 161 i 162 Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu.”.

