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65
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady
Európskej patentovej organizácie boli 27. októbra 2009 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho
predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
(oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z.,
oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z.,
oznámenie č. 354/2009 Z. z. a oznámenie č. 355/2009 Z. z.).
Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu
patentovému dohovoru) nadobudnú platnosť 1. apríla 2010. Pre Slovenskú republiku nadobudnú
platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2010.
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ZMENY Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu
patentovému dohovoru) Článok 1
Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému
K oznámeniu è. 65/2010 Z. z.
dohovoru) sa mení takto:
1. Pravidlo 161 EPD prijaté na 117. zasadnutí správnej rady (CA/D 3/09) znie:
„Pravidlo 161
Zmena v prihláške
(1) Ak vystupoval Európsky patentový úrad ako Medzinárodný rešeršný úrad a ak bola podaná
požiadavka
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PCT aj ako Medzinárodný
úrad prePATENT
predbežný
prieskum pre Euro-PCT
IMPLEMENTING
REGULATIONS
TO THE EUROPEAN
CONVENTION
prihlášku, musí prihlasovateľovi poskytnúť možnosť vyjadriť sa k písomnému posudku
of 5 October 1973
Medzinárodného
alebo k medzinárodnej
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the Administrative
Council of the
European
Patent Organisation
prípade potreby ho vyzvať, aby odstránil
všetky
nedostatky
uvedené
v
písomnom
posudku
alebo v
of 25 March 2009
medzinárodnej správe o predbežnom prieskume a zmenil opis, patentové nároky a výkresy do
jedného mesiaca od príslušného oznámenia. Ak Európsky patentový úrad vypracoval správu o
doplnkovej medzinárodnej
prvej
vety asbude
vydaná
podľa
application
amended
shall serve
as thevysvetliviek
basis for
Article 1 rešerši, výzva podľaThe
the
supplementary
Europeanvýzve
search.
poskytnutých v súlade s pravidlom 45bis.7 písm. e)
PCT.
Ak prihlasovateľ
nevyhovie alebo sa
to the EPC shallprvej
be
k The
nej Implementing
nevyjadrí v Regulations
súlade s ustanovením
alebo druhej vety, prihláška sa pokladá za vzatú
amended as follows:
späť.
2. Rule 164 EPC shall be amended to read as follows:správu o európskej rešerši pre Euro-PCT
(2)
Ak
Európsky
patentový
úrad
vypracuje
doplnkovú
1. Rule 161 EPC, as adopted at the 117th meeting of
prihlášku,
možno
prihlášku
jedenkrát
zmeniť,
a
to v lehote jedného mesiaca od oznámenia
the Administrative Council (CA/D 3/09), shall be
164 doplnkovej európskej
amended to read
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informujúceho
o tom
prihlasovateľa. Zmenená prihláška slúži akoRule
základ
Consideration of unity
rešerše.“.
Rule 161
by the European Patent Office
2. Pravidlo 164 znie:
Amendment of the application
„Pravidlo 164
(1) Where the European Patent Office considers that
Posúdenie
jednotnosti
Európskym
patentovým
(1) If the European
Patent
Office has acted
as the úradom
the application documents which are to serve as the
International
Searching
Authority
where že písomnosti
(1)
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ako
basis for the supplementary
European
search
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not
a demand under Article 31 PCT was filed, also as the
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the requirements
for unity
of oinvention,
doplnkovej
európskej
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doplnkovej
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International
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Preliminary
Examination
Report
and,
where
udelení
európskeho
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(2) Where the examining division finds that the že
appropriate, invite him to correct any deficiencies
sa
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pre
vynález
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do
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alebo
prípadne
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Preliminary Examination
Report
and to amend
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správy,
do doplnkovej
správy
európskej
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unity of invention, or protection is sought for an
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and drawings
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prihlášku
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invention not covered by the international search
month from the respective communication. If the
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medzinárodnej
rešeršnej
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alebo
doplnkovej
o európskej
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case
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European Patent Office has drawn up a supplementary
international
search
report
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supplementary
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international search report, an invitation in
European search report, it shall invite the applicant to
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Článok
2 with the first sentence shall be issued in
limit the application to one invention covered by the
respect of the explanations
given in accordance
with
Rozhodnutie
nadobúda platnosť
1. apríla 2010.
international search report, the supplementary
Rule 45bis.7(e) PCT. If the applicant does not comply
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the first or second sentence, the application shall be
deemed to be withdrawn.

(2) Where the European Patent Office draws up
a supplementary European search report on
a Euro-PCT application, the application may be
amended once within a period of one month from
a communication informing the applicant accordingly.

Article 2
This decision shall enter into force on 1 April 2010.
Done at Munich, 27 October 2009
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