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163
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady
Európskej patentovej organizácie boli 9. decembra 2008 v Mníchove prijaté Zmeny Poplatkového
poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
(oznámenie č. 376/2002 Z z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z., oznámenie
č. 116/2004 Z. z., oznámenie č. 192/2005 Z. z., oznámenie č. 163/2006 Z. z., oznámenie č.
575/2007 Z. z. a oznámenie č. 128/2008 Z. z.).
Zmeny Poplatkového poriadku nadobudli platnosť 1. apríla 2009. Pre Slovenskú republiku
nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2009.
K oznámeniu č. 163/2009 Z. z.
ZMENY
Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému
dohovoru)
Článok 1
Poplatkový poriadok k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému
dohovoru) sa mení a dopĺňa takto:
1. V článku 2 odsek 1 znie:
„1. Prihlasovací poplatok (článok 78 ods. 2, pravidlo 38 ods. 2), ak
– európska patentová prihláška alebo v prípade medzinárodnej prihlášky formulár na vstup do
európskej fázy (EPO formulár 1200) je podaná on-line
100– európska patentová prihláška
alebo v prípade medzinárodnej prihlášky formulár na vstup do európskej fázy (EPO formulár
1200) nie je podaná on-line 180“.
2. V článku 2 odsek 1a znie:
„1a. Dodatočný poplatok za európsku patentovú prihlášku,
ktorá obsahuje viac ako 35 strán
(nepočítajú sa strany, ktoré
sú súčasťou zoznamu sekvencií) (pravidlo 38 ods. 2)

plus 12 EUR za 36. a
za každú ďalšiu stranu“.

3. V článku 8 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Článok 2
Rozhodnutie nadobudne platnosť 1. apríla 2009 a bude sa vzťahovať na európske patentové
prihlášky podané 1. apríla 2009 alebo po tomto dni, ako aj na medzinárodné prihlášky vstupujúce
do regionálnej fázy v tento deň alebo po tomto dni.
V Mníchove 9. decembra 2008
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K oznámeniu è. 163/2009 Z. z.

RULES RELATING TO FEES OF THE EUROPEAN PATENT CONVENTION
of 20 October 1977
as adopted by decision of the Administrative Council
of the European Patent Organisation
of 9 December 2008
Article 1
The Rules relating to Fees shall be amended as
follows:
1. Article 2, item 1, shall be amended to read as follows:
"1. Filing fee (Article 78, paragraph 2,
Rule 38, paragraph 2) where
 the European patent application or, in
the case of an international application,
the form for entry into the European
phase (EPO Form 1200) is filed online
 the European patent application or, in
the case of an international application,
the form for entry into the European
phase (EPO Form 1200) is not filed
online

100

2. Article 2, item 1a, shall be amended to read as
follows:
"1a. Additional fee for a European
patent application comprising
more than 35 pages (not
counting pages forming part of a
sequence listing) (Rule 38,
paragraph 2)

plus EUR 12
for the 36th
and each
subsequent
page".

3. Article 8, paragraph 2, shall be deleted. Paragraph 1
shall become the sole paragraph.
Article 2

180".

This decision shall enter into force on 1 April 2009
and shall apply to European patent applications filed
on or after 1 April 2009, as well as to international
applications entering the regional phase on or after
that date.
Done at Munich, 9 December 2008
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