EUROPOS PATENTO PARAIŠKOS (PADUODAMOS PER VPB) PERSIUNTIMO
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
Eil.
Nr.
1.

Administracinės paslaugos kodas

16

2.

Administracinės paslaugos versija

v. 1

3.

Administracinės paslaugos
pavadinimas

4.
Administracinės paslaugos
apibūdinimas

5.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo

7.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi gauti institucija (prašymą
nagrinėjantis tarnautojas)

Europos patento paraiškos (paduodamos per VPB)
persiuntimo paslauga.
VPB, gavęs prašymą perduoti Europos patentų
tarnybai (toliau - EPT) Europos patento paraišką,
ją persiunčia EPT. VPB paduota Europos patento
paraiška laikoma paduota EPT tą pačią dieną.
Europos patento paraiška gali būti paduodama
tiesiogiai VPB arba paštu, arba elektroniniu būdu.
1. Lietuvos Respublikos patentų įstatymas;
2. Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos
patentų
galiojimo
Lietuvos
Respublikoje
(išplėtimo į Lietuvos Respubliką) tvarkos aprašas
patvirtintas VPB direktoriaus 2006 m. balandžio
24 d. įsakymu Nr. 3R-29 „Dėl Europos patentų
paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo
Lietuvos Respublikoje (išplėtimo į Lietuvos
Respubliką) tvarkos aprašo patvirtinimo;
3. Europos patentų konvencija;
4. Europos patentų konvencijos įgyvendinamosios
taisyklės;
5. Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos
valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu
taisyklės, patvirtintos VPB direktoriaus 2011 m.
rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 3R-41 „Dėl
dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos
valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu“.
Nustatytos formos Europos patento paraiška
paduodama vienu egzemplioriumi, išskyrus
prašymo paskutinįjį lapą, kuris yra paraiškos
gavimo pažyma ir yra paduodamas keturiais
egzemplioriais.
Europos patento paraiška gali būti paduodama
anglų, prancūzų arba vokiečių kalba.

Nustatytos formos Europos patento paraiška.

8.
Administracinės paslaugos teikėjas

9.
Administracinės paslaugos vadovas
10.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

11.
Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)

Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė Vita Daiva
Kušleikaitė – tel. (8 5) 278 0290, el. paštas
daiva.kusleikaite@vpb.gov.lt .
Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo
skyriaus vedėja Vida Mikutienė – tel. (8 5) 278
0286, el. paštas vida.mikutiene@vpb.gov.lt .
VPB Europos patento paraišką persiunčia per:
1. šešias savaites nuo padavimo, jei aišku, kad joje
nėra valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios
informacijos;
2. 4 mėnesius nuo padavimo; jei buvo prašoma
prioriteto, – per 14 mėnesių nuo prioriteto datos,
jei būtina nustatyti, kad paraiškoje nėra valstybės
ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos;
3. per 4 mėnesius nuo padavimo VPB dienos, jei
Europos patentų paraiška paduota pagal Europos
patentų konvencijos 61 straipsnio 1 dalies b
punktą.
Jei nustatoma, kad Europos patento paraiškoje yra
valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios
informacijos, ji EPT nepersiunčiama.
Europos patentų paraiškos persiuntimo paslauga
nemokama. Mokestis už Europos patentų
paraiškos padavimą mokamas tiesiogiai EPT.
Informacija apie mokesčius viešai prieinama EPT
tinklalapyje:
https://www.epo.org/applying/forms-fees.html
Pareiškėjas pateikia nustatytos formos prašymą EPT 1001.

12.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys
ir prašymo turinys

13.
Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai

Prašymo forma viešai prieinama EPT tinklapyje
https://www.epo.org/applying/formsfees/forms.html .
Administracinė paslauga yra galutinė.
Jei nustatoma, kad Europos patento paraiškoje yra
valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios
informacijos, ji EPT nepersiunčiama.
Paslaugos perkėlimas
bendradarbiavimo.

14.
Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą

į

internetą

lygis

-

Paraiška gali būti pateikta internetu, prisijungus
prie VPB elektroninių paslaugų sistemos
http://www.vpb.lt/index.php?n=592&l=lt .

