Dziennik Urzędowy
urzędu patentowego rzeczypospolitej polskiej

Warszawa, dnia 18 lutego 2016 r.
Poz. 2
INFORMACJA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany zasady 82 Regulaminu wykonawczego
do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że Rada Administracyjna Europejskiej Organizacji
Patentowej na posiedzeniu w dniu 14 października 2015 r. podjęła decyzję CA/D 9/15 zmieniającą zasadę 82
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
Zasada 82 ust. 2 Regulaminu wykonawczego otrzymuje 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. Jeżeli w ramach postępowania ustnego decyzje, o których mowa w art. 106 ust. 2 lub
art. 111 ust. 2 podjęto na podstawie dokumentów niespełniających wymogów określonych w zasadzie 49 ust. 8,
właściciela patentu wzywa się do złożenia w terminie trzech miesięcy zmienionego tekstu w formie spełniającej
wymogi określone w zasadzie 49 ust. 8.”.
Artykuł 2
Przepisy w brzmieniu wskazanym w art. 1 niniejszej decyzji mają zastosowanie do wszystkich patentów
europejskich, co do których decyzja, o której mowa w art. 106 ust. 2 lub art. 111 ust. 2 Konwencji o udzielaniu
patentów europejskich, jest podejmowana w postępowaniu ustnym w dniu wejścia niniejszej decyzji w życie lub
po tej dacie.
Artykuł 3
Przepisy w brzmieniu wskazanym w art. 1 niniejszej decyzji wchodzą w życie z dniem 1 maja 2016 r.”.

