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66
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady
Európskej patentovej organizácie boli 28. 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., oznámenie č. 355/2009 Z. z. a oznámenie č. 65/2010 Z. z.).
Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu
patentovému dohovoru) nadobudnú platnosť 1. januára 2011. Pre Slovenskú republiku
nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2011.
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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. 66/2010 Z. z.
dohovoru) sa mení a dopĺňa takto:
1. Pravidlo 141 znie:
„Pravidlo 141
Informácia o stave techniky
(1) Prihlasovateľ uplatňujúci si právo prednosti v zmysle článku 87 predloží kópiu výsledkov
rešerše vykonanej
úradom,
kde bola podaná
skoršia
prihláška
spoluCONVENTION
s európskou patentovou
IMPLEMENTING
REGULATIONS
TO THE
EUROPEAN
PATENT
prihláškou, v prípade Euro-PCT prihlášky pri vstupe do európskej fázy, alebo bezodkladne potom,
of 5 October 1973
akoas
mu
boli tieto
amended
byvýsledky
decisionsprístupnené.
of the Administrative Council of the European Patent Organisation
(2) Kópia podľa odseku 1 sa považuje za
podanú,
of riadne
28 October
2009ak je dostupná Európskemu patentovému
úradu a je súčasťou písomností európskej patentovej prihlášky podľa podmienok, ktoré určil
prezident Európskeho patentového úradu.
(3) Bez ohľadu na ustanovenia
odsekov 1 a 2 môže2.Európsky
patentový
úrad
The following
new Rule
70b vyzvať
shall beprihlasovateľa,
inserted in
Article 1
Part techniky
IV, Chapter
IV:
aby v lehote dvoch mesiacov poskytol informácie o stave
v zmysle
článku 124 ods. 1.“.
Implementing
to the
EPC
shall be 70b, ktoré znie:
2. The
V časti
IV hlave Regulations
IV sa vkladá
nové
pravidlo
amended as follows:
Rule 70b
„Pravidlo 70b
Request for a copy of search results
Žiadosť o kópiu výsledkov rešerše
1. Rule
141 shall bepatentový
amended to
readzistí
as follows:
(1)
Ak Európsky
úrad
v čase, keď zodpovednosť
prevezme
prieskumové
(1) Where the European
Patent
Office notes,oddelenie,
at the
že prihlasovateľ nepredložil kópiu podľa pravidla time
141the
ods.
1
a
nepovažuje
ju
za responsibility,
riadne podanú
Examining Division assumes
referredmesiacov
to in Rule 141,
paragraph
1, has
podľa pravidla 141Rule
ods.
2, vyzve prihlasovateľa,that
abya copy
do dvoch
predložil
kópiu
alebo
141
not been filed by the applicant and is not deemed to be
vyhlásenie, že mu výsledky rešerše podľa pravidla 141
ods. 1 neboli sprístupnené.
Information on prior art
duly filed under Rule 141, paragraph 2, it shall invite
(2) Ak prihlasovateľ neodpovie na výzvu podľa odseku
1 v stanovenej
lehote,
patentová
the applicant
to file, within
a periodeurópska
of two months,
the
(1) An applicant
claiming
priority
within the
prihláška
sa považuje
za vzatú
späť.“.
copy or a statement that the results of the search
meaning of Article 87 shall file a copy of the results of
referred to in Rule 141, paragraph 1, are not available
Článok
2
any search carried out by the authority with which the
to him.
(1)
Ustanovenia
článku
1
nadobúdajú
platnosť
1.
januára
2011.
previous application was filed together with the
If the applicant
fails pravidlo
to reply in70b
duevložené
time to the
(2)
Pravidlo
141application,
zmenenéinčlánkom
1 tohto (2)
rozhodnutia
a nové
týmto
European
patent
the case of1a bodom
Euro-PCT
invitation
under
paragraph
1,
the
European
patent
application on sa
entry
into uplatňovať
the Europeanpre
phase,
or
rozhodnutím
bude
európske
patentové
prihlášky
a
medzinárodné
prihlášky
application shall be deemed to be withdrawn.
without delay after such results have been made
podané
v tento deň alebo po tomto dni.
available to him.
Article 2
V Mníchove 28. októbra 2009
(2) The copy referred to in paragraph 1 shall be
DynamicResources\27fd21d7-0608-44c6-a653-e45a48847272_1.pdf
deemed to be duly filed if it is available to the European
Patent Office and to be included in the file of the
European patent application under the conditions
determined by the President of the European Patent
Office.

(3) Without prejudice to paragraphs 1 and 2, the
European Patent Office may invite the applicant to
provide, within a period of two months, information on
prior art within the meaning of Article 124, paragraph 1.

(1) The provisions mentioned in Article 1 of this
decision shall enter into force on 1 January 2011.
(2) Rule 141 as amended by Article 1, paragraph 1, of
this decision and new Rule 70b as inserted by this
decision shall apply to European patent applications
and international applications filed on or after that
date.
Done at Munich, 28 October 2009
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