PRAŠYMO ATLIKTI PAIEŠKĄ EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE PATEIKIMO
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
Eil.
Nr.
1.

Administracinės paslaugos kodas

50

2.

Administracinės paslaugos versija

v. 3

3.

Administracinės paslaugos
pavadinimas

Prašymo atlikti paiešką Europos patentų tarnyboje
pateikimo paslauga.

4.

Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Asmuo, norintis atlikti patento paraiškoje nurodyto
išradimo technikos lygio paiešką Europos patentų
tarnyboje, turi pateikti prašymą Lietuvos Respublikos
valstybiniam patentų biurui. Paduoti prašymą turi
teisę bet kuris patento paraišką pagal Lietuvos
Respublikos patentų įstatymą padavęs pareiškėjas.
Prašymas paduodamas Valstybinio patentų biuro
nustatytoje formoje TLP-1/2017. Prašymas atlikti
paiešką gali būti teikiamas tuomet, kai paduotai
patento paraiškai yra suteikta padavimo data ir
numeris.
Gavęs prašymą atlikti paiešką VPB patikrina, ar jis
atitinka reikalavimus.
Atlikus paraiškos, dėl kurios pateiktas prašymas
atlikti paiešką, ekspertizę pagal Patentų įstatymo 24
straipsnį, ir VPB Išradimų skyriaus ekspertui
patvirtinus, kad patento paraiška atitinka nustatytus
reikalavimus, VPB apie tai informuoja pareiškėją ar
jo atstovą.
Pareiškėjas ar jo atstovas, gavęs pranešimą, privalo
pateikti patento paraiškos (išradimo apibrėžties,
aprašymo, referato ir, jeigu reikia, brėžinių), dėl
kurios paduotas prašymas atlikti paiešką, vertimą į
anglų kalbą, sumokėti VPB visą paieškos mokestį ir
Europos patentų tarnybos nustatytą mokestį už
dokumentų kopijų parengimo išlaidas.
VPB, gavęs pareiškėjo ar jo atstovo pateiktą tinkamą
paraiškos vertimą ir duomenis apie paieškos
mokesčio sumokėjimą VPB, nedelsiant išsiunčia
Europos patentų tarnybai prašymą atlikti paiešką
kartu su pareiškėjo pateiktu paraiškos vertimu bei
apie tai informuoja pareiškėją ar jo atstovą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

1. Prašymų atlikti paieškas Europos patentų tarnyboje
teikimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas VPB
direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. Nr.
3R-25 „Dėl Prašymų atlikti paieškas Europos patentų
tarnyboje teikimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir
formos patvirtinimo“ (2017 m. spalio 19 d. įsakymo

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Nr. 3R-50 redakcija) (toliau - Aprašas).
2. 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“.
6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos Prašymo atlikti paiešką Europos patentų tarnyboje
turi pateikti asmuo
forma TLP-1/2017.
Prašyme atlikti paiešką pareiškėjas nurodo:
1. pareiškėjo duomenis (juridinio asmens
pavadinimas, kodas, adresas, valstybės kodas; fizinio
asmens vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas;
elektroninio pašto adresas);
2. atstovo duomenis, jeigu prašymą atlikti paiešką
paduoda atstovas (juridinio asmens pavadinimas,
kodas, adresas, valstybės kodas; fizinio asmens
vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; įgaliojimo
duomenys; elektroninio pašto adresas);
3. kuriai iš Aprašo 15.1-15.4 punktuose nurodytų
kategorijų asmenų priklauso pareiškėjas (jei
taikytina);
4. paraiškos, kurios pagrindu prašoma suteikti
prioritetą, duomenis (jei taikytina);

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos Prašymo atlikti paiešką Europos patentų tarnyboje
turi gauti institucija (prašymą
forma TLP-1/2017.
nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos
teikėjas

Vida Šalnienė – ekspertė, tel. (8 5) 278 0451, el.
paštas vida.salniene@vpb.gov.lt .

9.

Administracinės paslaugos
vadovas

Zenonas Valasevičius – Išradimų skyriaus vedėjas,
tel. (8 5) 278 0260, el. paštas
zenonas.valasevicius@vpb.gov.lt .

10.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

Paieškos atlikimo terminas teisės aktais nenustatytas.
VPB iš Europos patentų tarnybos gautas paieškos
ataskaitas su raštiška nuomone ir kitą Europos
patentų tarnybos pateiktą medžiagą per 5 darbo
dienas pateikia pareiškėjui, dėl kurio paduotos
paraiškos atlikta paieška, ar jo atstovui.
Laikotarpis nuo viso paieškos mokesčio sumokėjimo
iki šios sumos kompensavimo VPB paprastai sudaro
apie 11 mėn.

11.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)

Paieškos mokesčio dydis – 2476 eurai. Prašyme
atlikti paiešką pareiškėjas gali nurodyti prašymą
Aprašo nustatyta tvarka pritaikyti paieškos mokesčio
sumažinimą dydžiu, kurį nustato Europos patentų
organizacija. Dydis, kuriuo sumažinamas mokestis,

skelbiamas Valstybinio patentų biuro interneto
tinklalapyje http://www.vpb.gov.lt
Prašymą atlikti paiešką taikant paieškos mokesčio
sumažinimą VPB turi teisę paduoti šie pirmą kartą
paraišką (t. y. nesant anksčiau paduotos paraiškos,
kurios pagrindu prašoma suteikti prioritetą) padavę
pareiškėjai, nuolat gyvenantys ar turintys nuolatinę
buveinę, įregistruotą filialą ar atstovybę Lietuvos
Respublikoje ar kitoje Europos patentų konvencijos
valstybėje narėje:
- fiziniai asmenys;
- labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip
apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos
rekomendacijoje dėl mikroįmonių, mažų ir vidutinių
įmonių sampratos Nr. 2003/361/EB (nepriklausomos
įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų, o
metinė apyvarta neviršija 50 milijonų eurų arba
metinė bendra balanso suma neviršija 43 milijonų
eurų, ir ne daugiau kaip 25 proc. kapitalo priklauso
kitai įmonei) ir Lietuvos Respublikos smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje;
- mokslo ir studijų institucijos;
- pelno nesiekiančios organizacijos.
Jei prašymą teikia keli pareiškėjai, visi šie pareiškėjai
privalo priklausyti vienai iš nurodytų kategorijų.
12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys Prašymo atlikti paiešką Europos patentų tarnyboje
ir prašymo turinys
forma TLP-1/2017 gali būti pildoma internetu:
http://www.vpb.lt/index.php?n=532&l=lt .

13.

Informacinės ir ryšių
Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis technologijos, naudojamos teikiant dvipusės sąveikos.
Prašymas gali būti pateiktas internetu, prisijungus
administracinę paslaugą
prie VPB elektroninių paslaugų sistemos
http://www.vpb.lt/index.php?n=592&l=lt.

14.

Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė (ne tarpinė).

