Dziennik Urzędowy
urzędu patentowego rzeczypospolitej polskiej

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r.
Poz. 19
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie zmiany zasady 103 Regulaminu wykonawczego
do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że Rada Administracyjna Europejskiej Organizacji
Patentowej na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2013 r. podjęła decyzję CA/D 16/13   zmieniającą zasadę 103
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 i Komitetu Budżetowo Finansowego,
STANOWI, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
Zasadzie 103 Regulaminu wykonawczego nadaje się następujące brzmienie:
„Zasada 103
Zwrot opłat za odwołanie
1) Opłata za odwołanie podlega zwrotowi w całości:
(a) w przypadku wstępnego ponownego rozpoznania odwołania lub jeżeli Komisja Odwoławcza uznaje odwołanie
za dopuszczalne, o ile zwrot taki jest słuszny z powodu rażącego naruszenie zasad postępowania, lub
(b) jeżeli odwołanie zostało wycofane przed złożeniem oświadczenia wskazującego jego podstawy i przed
wygaśnięciem terminu na złożenie tego oświadczenia.
(2) 50% opłaty za odwołanie podlega zwrotowi, jeżeli odwołanie zostało wycofane po upływie terminu określonego
w ust. 1 lit. b), pod warunkiem że wycofanie następuje:
a) co najmniej cztery tygodnie przed datą postępowania ustnego, jeżeli taka data została wyznaczona,
b) przed upływem terminu do składania uwag wyznaczonego przez Komisję Odwoławczą, jeżeli nie została
wyznaczona data postępowania ustnego, a Komisja Odwoławcza wydała powiadomienie wzywające
odwołującego się do składania uwag,
c) w dowolnym przypadku przed wydaniem decyzji.
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(3) Wydział, którego decyzja została zaskarżona zarządza zwrot, jeżeli poprawi swoją decyzję i uzna, że zwrot
taki jest słuszny z powodu rażącego naruszenia zasad postępowania. We wszystkich pozostałych przypadkach
sprawy dotyczące zwrotów rozstrzyga Komisja Odwoławcza.”
Artykuł 2
(1) Zasada 103 Regulaminu wykonawczego w brzmieniu zmienionym postanowieniami art. 1 niniejszej decyzji
wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.
(2) Zasada 103 Regulaminu wykonawczego w brzmieniu zmienionym postanowieniami art. 1 niniejszej decyzji
ma zastosowanie do odwołań oczekujących na rozpatrzenie w dniu wejścia w życie niniejszej decyzji oraz do
odwołań złożonych po tej dacie.”.

