Dziennik Urzędowy
urzędu patentowego rzeczypospolitej polskiej

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2017 r.
Poz. 3
INFORMACJA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany zasady 32 i 33 Regulaminu wykonawczego
do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że Rada Administracyjna Europejskiej Organizacji
Patentowej na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2017 r. podjęła decyzję CA/D 3/17 zmieniającą zasady 32 i 33
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
1. Zasada 32 otrzymuje następujące brzmienie:
„(1) Przed zakończeniem technicznych przygotowań do publikacji zgłoszenia, zgłaszający może poinformować
Europejski Urząd Patentowy, że:
(a) do czasu publikacji wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego, lub, gdy ma to zastosowanie;
(b) przez okres dwudziestu lat od daty zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie zostało odrzucone lub wycofane albo
uznane za wycofane,
udostępnianie, o którym mowa w zasadzie 33, może być zrealizowane jedynie przez wydanie próbki niezależnemu
biegłemu wyznaczonemu przez wnioskodawcę.
(2) Na biegłego można wyznaczyć każdą osobę fizyczną, pod warunkiem, że spełnia ona wymogi i obowiązki
określone przez prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego.
Do dokumentu wyznaczenia załącza się oświadczenie biegłego, w którym zobowiązuje się on do przestrzegania
wyżej wspomnianych wymogów i obowiązków oraz oświadcza, że nie są mu znane żadne okoliczności, które
mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości co do jego niezależności lub w jakikolwiek inny sposób kolidować
z pełnieniem funkcji biegłego.
Do dokumentu wyznaczenia załącza się także oświadczenie biegłego złożone zgłaszającemu, w którym
przyjmuje on na siebie zobowiązanie złożone stosownie do postanowień zasady 33, bądź do daty wygaśnięcia
patentu we wszystkich wyznaczonych państwach lub, jeżeli zgłoszenie zostało odrzucone, wycofane lub uznane
za wycofane, do daty, o której mowa w ust. 1 lit. b); wnioskodawcę uważa się za stronę trzecią.
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2. Zasada 33 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„Europejski Urząd Patentowy publikuje w Dzienniku Urzędowym listę instytucji depozytowych uznanych dla
celów wskazanych w zasadach 31, 33 i 34.”
Artykuł 2
1. Zasady 32 i 33 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich zmienione stosownie do postanowień art. 1
niniejszej decyzji wchodzą w życie z dniem 1 października 2017 r.
2. Mają one zastosowanie do europejskich zgłoszeń patentowych będących w toku rozpatrywania w dacie
wejścia w życie niniejszej decyzji oraz europejskich zgłoszeń patentowych dokonanych po tej dacie.”

