Dziennik Urzędowy
urzędu patentowego rzeczypospolitej polskiej

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r.
Poz. 20
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie zmiany zasady 6 Regulaminu wykonawczego
do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i art. 14 ust. 1 Zasad dotyczących opłat
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że Rada Administracyjna Europejskiej Organizacji
Patentowej na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2013 r. podjęła decyzję CA/D 19/13   zmieniającą zasadę 6
Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i art. 14 ust. 1 Zasad dotyczących
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 art. 33
ust. 2 lit. d),
na wniosek Prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego,
uwzględniając opinię Komitetu Budżetowo Finansowego,
STANOWI, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
Zasadzie 6 Regulaminu wykonawczego nadaje się następujące brzmienie:
„Zasada 6
Składanie tłumaczeń i obniżenie opłat
(1) Tłumaczenie, o którym mowa w art. 14 ust. 2, składa się w terminie dwóch miesięcy od dokonania europejskiego
zgłoszenia patentowego.
(2) Tłumaczenie, o którym mowa w art. 14 ust. 4, składa się w terminie jednego miesiąca od daty złożenia
dokumentu. Dotyczy to także wniosków złożonych na podstawie art. 105a. Jeżeli dokument ten jest
zawiadomieniem o sprzeciwie lub odwołaniu, uzasadnieniem odwołania lub wnioskiem o ponowne rozpatrzenie,
tłumaczenie można złożyć w terminie przewidzianym na wniesienie takiego zawiadomienia, uzasadnienia lub
wniosku, o ile termin ten wygasa później.
(3) Jeżeli osoba, o której mowa w art. 14 ust. 4, dokona europejskiego zgłoszenia patentowego lub złoży wniosek
o badanie w języku dopuszczonym w tym przepisie, opłata za zgłoszenie lub badanie zostaje obniżona stosownie
do Zasad dotyczących opłat.
(4) Z obniżenia opłat, o którym mowa w ust. 3, mogą korzystać:
a) małe i średnie przedsiębiorstwa,
b) osoby fizyczne, lub
c) organizacje typu non-profit, uniwersytety lub publiczne jednostki badawcze.
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(5) Dla celów ust. 4 lit. a) stosuje się zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.1  dotyczące definicji
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 124, s. 36,
dnia 20 maja 2003 r.
(6) Zgłaszający, który chciałby skorzystać z obniżki opłat, o której mowa w ust. 3 składa oświadczenie, że ma
status jednego z podmiotów, o których mowa w ust. 4, lub jest osobą fizyczną. W przypadku uzasadnionych
wątpliwości, co do wiarygodności takiego oświadczenia Urząd może zażądać przedstawienia dowodu na jego
poparcie.
(7) W przypadku kilku zgłaszających każdy z nich powinien posiadać status jednego z podmiotów, o których
mowa w ust. 4, lub być osobą fizyczną.”
Artykuł 2
Artykułowi 14 ust. 1 Zasad dotyczących opłat nadaje się następujące brzmienie:
„(1) Obniżka, o której mowa w zasadzie 6 ust. 3 Regulaminu wykonawczego wynosi 30% opłaty za zgłoszenie
lub badanie.”
Artykuł 3
Przepisy art. 1 i 2 niniejszej decyzji wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.
Artykuł 4
(1) Zasada 6 Regulaminu wykonawczego i art. 14 ust. 1 Zasad dotyczących opłat w brzmieniu zmienionym
postanowieniami art. 1 i 2 niniejszej decyzji ma zastosowanie do europejskich zgłoszeń patentowych dokonanych
dnia 1 kwietnia 2014 r. lub po tej dacie oraz do zgłoszeń międzynarodowych wchodzących w fazę europejską
w tym dniu lub po tej dacie.
(2) Zasada 6 Regulaminu wykonawczego i art. 14 ust. 1 Zasad dotyczących opłat w brzmieniu zmienionym
postanowieniami art. 1 i 2 niniejszej decyzji ma zastosowanie do sprzeciwów, odwołań, wniosków o ponowne
rozpoznanie, o ograniczenie lub o unieważnienie złożonych dnia 1 kwietnia 2014 r. lub po tej dacie.”.
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