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71
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e rozhodnutím Správnej
rady Európskej patentovej organizácie boli 13. decembra 2013 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu
k Dohovoru o ude¾ovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie è. 376/2002 Z. z.,
oznámenie è. 58/2004 Z. z., oznámenie è. 191/2005 Z. z., oznámenie è. 590/2007 Z. z., oznámenie è. 111/2008 Z. z.,
oznámenie è. 125/2009 Z. z., oznámenie è. 354/2009 Z. z., oznámenie è. 355/2009 Z. z., oznámenie è. 65/2010 Z. z.,
oznámenie è. 66/2010 Z. z., oznámenie è. 475/2010 Z. z., oznámenie è. 476/2010 Z. z., oznámenie è. 477/2010
Z. z., oznámenie è. 63/2013 Z. z. a oznámenie è. 70/2014 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnos 1. apríla 2014. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnos v ten istý deò, t. j.
1. apríla 2014.
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Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.
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K oznámeniu è. 71/2014 Z. z.

ZMENY
Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o ude¾ovaní európskych patentov
(Európskemu patentovému dohovoru)

Èlánok 1
Pravidlo 103 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru
o ude¾ovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) vrátane nadpisu znie:
Pravidlo 103
Vrátenie poplatku za sanos
(1) Poplatok za sanos bude vrátený v plnej výke
(a) v prípade autoremedúry alebo ak sanostný senát
pokladá sanos za oprávnenú a toto vrátenie je
spravodlivé z dôvodu závaného procesného pochybenia, alebo
(b) v prípade, e je sanos vzatá spä pred podaním
dôvodov sanosti a pred uplynutím lehoty na ich
podanie.
(2) Poplatok za sanos sa vráti v 50 % výke v prípade, e sanos je vzatá spä po uplynutí lehoty pod¾a
odseku 1 písm. b), ak sa toto spävzatie uskutoèní,
(a) ak bol dátum ústneho pojednávania stanovený najmenej tyri týdne pred týmto dòom,

(b) ak nebol dátum ústneho pojednávania stanovený
a odvolací senát vydal oznámenie, ktorým vyzval
navrhovate¾a na podanie pripomienok pred uplynutím lehoty urèenej senátom na ich podanie, a
(c) vo vetkých ostatných prípadoch pred vydaním
rozhodnutia.
(3) Odbor, ktorého rozhodnutie je napadnuté, nariadi vrátenie poplatku, ak svoje rozhodnutie opraví a vrátenie pokladá za spravodlivé z dôvodu závaného procesného pochybenia. Vo vetkých ostatných prípadoch
týkajúcich sa vrátenia rozhoduje sanostný senát..
Èlánok 2
(1) Pravidlo 103 v znení èlánku 1 tohto rozhodnutia
platí od 1. apríla 2014.
(2) Pravidlo 103 v znení èlánku 1 tohto rozhodnutia
sa uplatòuje na sanosti v konaní k dátumu platnosti
tohto rozhodnutia a na sanosti podané po tomto dátume.
V Mníchove 13. decembra 2013
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IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION
of 5 October 1973
as amended by decision of the Administrative Council
of the European Patent Organisation
of 13 December 2013

Article 1
Rule 103 of the Implementing Regulations to the EPC
shall read as follows:
Rule 103
Reimbursement of the appeal fee
(1) The appeal fee shall be reimbursed in full
(a) in the event of interlocutory revision or where the
Board of Appeal deems an appeal to be allowable, if
such reimbursement is equitable by reason of
a substantial procedural violation, or
(b) if the appeal is withdrawn before the filing of the
statement of grounds of appeal and before the
period for filing that statement has expired.
(2) The appeal fee shall be reimbursed at 50% if the
appeal is withdrawn after expiry of the period under
paragraph 1(b), provided withdrawal occurs:
(a) if a date for oral proceedings has been set, at least
four weeks before that date;
(b) if no date for oral proceedings has been set, and the
Board of Appeal has issued a communication

inviting the appellant to file observations, before
expiry of the period set by the Board for filing
observations;
(c) in all other cases, before the decision is issued.
(3) The department whose decision is impugned
shall order the reimbursement if it revises its decision
and considers reimbursement equitable by reason of
a substantial procedural violation. In all other cases,
matters of reimbursement shall be decided by the
Board of Appeal..
Article 2
(1) Rule 103 EPC as amended under Article 1 of this
decision shall enter into force on 1 April 2014.
(2) Rule 103 EPC as amended under Article 1 of this
decision shall apply to appeals pending at the date of
entry into force and to appeals filed after the date of
entry into force.
Done at Munich, 13 December 2013
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