Dziennik Urzędowy
urzędu patentowego rzeczypospolitej polskiej

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r.
Poz. 18
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie zmiany zasady 135 i 164 Regulaminu wykonawczego
do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że Rada Administracyjna Europejskiej Organizacji
Patentowej na posiedzeniu w dniu 16 października 2013 r. podjęła decyzję CA/D 17/13  zmieniającą zasadę 135
i 164 Regulaminu wykonawczego 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,
STANOWI, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
W treści Regulaminu wykonawczego wprowadza się następujące zmiany:
1. Zasadzie 164 nadaje się następujące brzmienie:
„Zasada 164
Badanie jednolitości przez Europejski Urząd Patentowy
1) Jeżeli Europejski Urząd Patentowy uzna, że dokumentacja zgłoszenia, która ma służyć za podstawę dodatkowego poszukiwania europejskiego nie spełnia wymogów jednolitości wynalazku, wówczas Urząd:
a) sporządza częściowe dodatkowe sprawozdanie z poszukiwania dla tych części zgłoszenia, które dotyczą
wynalazku lub grupy wynalazków w rozumieniu art. 82, wymienionych w zastrzeżeniach jako pierwsze,
b) informuje zgłaszającego, że sporządzenie dodatkowego sprawozdania z poszukiwania europejskiego obejmującego pozostałe wynalazki wymaga uiszczenia w terminie dwóch miesięcy opłaty za poszukiwanie za każdy
taki wynalazek,
c) sporządza dodatkowe sprawozdanie z poszukiwania europejskiego dla części zgłoszenia obejmujących wynalazki, w związku z którymi uiszczono opłatę za poszukiwanie.
(2) Jeżeli zgłaszający rezygnuje z dodatkowego sprawozdania z poszukiwania europejskiego, a Wydział Badań
stwierdza, że dokumentacja zgłoszenia, na której ma się opierać badanie zawiera wynalazek lub grupę wynalazków w rozumieniu art. 82, w odniesieniu do których Europejski Urząd Patentowy nie prowadził poszukiwania
jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań lub organ powołany do prowadzenia dodatkowych poszukiwań międzynarodowych, wówczas Wydział Badań:
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a) informuje zgłaszającego, że poszukiwanie zostanie przeprowadzone w odniesieniu do tych wynalazków,
w związku z którymi w terminie dwóch miesięcy zostanie uiszczona opłata za poszukiwanie,
b) przedstawia wyniki poszukiwania przeprowadzonego zgodnie z lit. a) wraz z:
- powiadomieniem, o którym mowa w art. 94 ust. 3 oraz zasadzie 71 ust. 1 i 2, umożliwiającym zgłaszającemu
przedstawienie uwag do tych wyników oraz dokonanie zmiany opisu wynalazku, zastrzeżeń i rysunków, lub
- powiadomieniem, o którym mowa w zasadzie 71 ust. 3,
oraz
c) w stosownych przypadkach wzywa zgłaszającego w powiadomieniu wystosowanym na mocy lit. b) do ograniczenia zgłoszenia do jednego wynalazku lub grupy wynalazków w rozumieniu art. 82 objętych sprawozdaniem
z poszukiwania sporządzonym przez Europejski Urząd Patentowy działający jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań lub organ powołany do prowadzenia dodatkowych poszukiwań międzynarodowych lub tych, dla których poszukiwanie przeprowadzono zgodnie z procedurą opisaną w lit. a).
(3) W postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 lit. a), zasady 62a i 63 stosuje się odpowiednio.
(4) Postanowień zasady 62 i zasady 70 ust. 2 nie stosuje się do wyników poszukiwania przeprowadzonego
zgodnie z ust. 2.
(5) Wszelkie opłaty uiszczone na podstawie ust. 1 i 2 podlegają zwrotowi, jeżeli zgłaszający o to wnioskuje,
a Wydział Badań stwierdza, że powiadomienie wystosowane na podstawie ust. 1 lit. b) lub ust. 2 lit. a) było nieuzasadnione.”
2. Zasadzie 135 ust. 2 nadaje się następujące brzmienie:
„(2) Niedopuszczalne jest dalsze postępowanie w przypadku terminów, o których mowa w art. 121 ust. 4 oraz
terminów określonych w zasadzie 6 ust. 1, zasadzie 16 ust. 1 lit. a), zasadzie 31 ust. 2, zasadzie 36 ust. 2, zasadzie 40 ust. 3, zasadzie 51 ust. 2-5, zasadzie 52 ust. 2 i 3, zasadzie 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64, zasadzie 112
ust. 2 i zasadzie 164 ust. 1 i 2.”
Artykuł 2
Zasady 164 i 135 Regulaminu wykonawczego w brzmieniu zmienionym postanowieniami art. 1 niniejszej decyzji
wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2014 r.
Artykuł 3
1) Zasada 164 ust. 1 w brzmieniu zmienionym postanowieniami art. 1 niniejszej decyzji ma zastosowanie
do wszelkich zgłoszeń, dla których, w dniu wejścia niniejszej decyzji w życie, nie sporządzono sprawozdania
z dodatkowego poszukiwania europejskiego zgodnie z art. 153 ust. 7 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.
2) Zasada 164 ust. 2 w brzmieniu zmienionym postanowieniami art. 1 niniejszej decyzji ma zastosowanie
do wszelkich zgłoszeń, dla których, w dniu wejścia niniejszej decyzji w życie, nie wystosowano pierwszego
powiadomienia na podstawie art. 94 ust. 3 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i zasady 71 ust. 1 i 2
Regulaminu wykonawczego lub, w stosownych przypadkach, zasady 71 ust. 3 Regulaminu.”.

