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OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že
9. októbra 2019 boli na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu prijaté zmeny
Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.,
oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z.,
oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z.,
oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie
č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z., oznámenie č. 97/2005 Z. z., oznámenie
č. 123/2006 Z. z., oznámenie č. 156/2007 Z. z., oznámenie č. 157/2007 Z. z., oznámenie
č. 244/2008 Z. z., oznámenie č. 248/2008 Z. z., oznámenie č. 628/2008 Z. z., oznámenie
č. 629/2008 Z. z., oznámenie č. 127/2009 Z. z., oznámenie č. 265/2010 Z. z., oznámenie
č. 157/2011 Z. z., oznámenie č. 167/2012 Z. z., oznámenie č. 400/2012 Z. z., oznámenie
č. 147/2014 Z. z., oznámenie č. 133/2015 Z. z., oznámenie č. 154/2016 Z. z., oznámenie
č. 169/2016 Z. z., oznámenie č. 78/2017 Z. z., oznámenie č. 180/2018 Z. z. a oznámenie
č. 86/2019 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2020. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý
deň, t. j. 1. júla 2020.
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ZMENY
VYKONÁVACIEHO PREDPISU K ZMLUVE O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI

Pravidlo 4
Žiadosť (obsah)

4.1 až 4.17 (bez zmeny)

4.18 Vyhlásenie o včlenení odkazom

Ak si medzinárodná prihláška ku dňu, keď prijímací úrad prijal skôr jeden alebo viac
prvkov uvedených v článku 11(1)(iii), uplatňuje prioritu skoršej prihlášky, môže žiadosť
obsahovať vyhlásenie, ak prvok medzinárodnej prihlášky uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo
(e) alebo časť opisu, nárokov alebo výkresov uvedených v pravidle 20.5(a), alebo prvok alebo
časť opisu, nárokov alebo výkresov uvedených v pravidle 20.5bis(a) nie sú inak obsiahnuté
v medzinárodnej prihláške, ale sú úplne obsiahnuté v skoršej prihláške, že prvok alebo časť,
s prihliadnutím na potvrdenie podľa pravidla 20.6, sú včlenené vyhlásením do medzinárodnej
prihlášky na účely pravidla 20.6. Ak žiadosť neobsahuje takéto vyhlásenie k uvedenému dňu,
môže sa doložiť k žiadosti iba vtedy, ak v nej bolo obsiahnuté inak alebo ak bolo predložené
spolu s medzinárodnou prihláškou k uvedenému dňu.

4.19 (bez zmeny)

Pravidlo 12
Jazyk medzinárodnej prihlášky a preklady na účely medzinárodnej rešerše

a medzinárodného zverejnenia
12.1 (bez zmeny)

12.1bis Jazyk prvkov a častí predložených podľa pravidla 20.3, 20.5, 20.5bis alebo 20.6
Prvok uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), ktorý predložil prihlasovateľ podľa pravidla 20.3(b),

20.5bis(b), 20.5bis(c) alebo 20.6(a), a časť opisu, nárokov alebo výkresov, ktoré predložil
prihlasovateľ podľa pravidla 20.5(b), 20.5(c), 20.5bis(b), 20.5bis(c) alebo 20.6(a), musí byť v jazyku
medzinárodnej prihlášky, v akom sa podala, alebo, ak sa vyžaduje preklad prihlášky podľa
pravidla 12.3(a) alebo 12.4(a), v obidvoch jazykoch, teda v jazyku, v akom sa prihláška podala,
a v jazyku prekladu.

12.1ter až 12.4 (bez zmeny)

Pravidlo 15
Poplatok za medzinárodné podanie

15.1 (bez zmeny)

15.2 Výška poplatku. Prevod

(a) až (b) (bez zmeny)

(c) Ak sú predpísanou menou švajčiarske franky, prijímací úrad prevedie Medzinárodnému
úradu uvedený poplatok vo švajčiarskych frankoch v súlade s pravidlom 96.2.

(d) Ak je predpísanou menou iná mena než švajčiarske franky a táto mena

(i) je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, generálny riaditeľ stanoví pre každý
prijímací úrad, ktorý predpisuje takú menu na platbu poplatku za medzinárodné
podanie, ekvivalentnú výšku poplatku v predpísanej mene podľa smerníc
Zhromaždenia a prijímací úrad sumu v tejto mene prevedie Medzinárodnému úradu
v súlade s pravidlom 96.2,

(ii) nie je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, prijímací úrad zodpovedá za
konverziu poplatku za medzinárodné podanie z predpísanej meny na švajčiarske
franky a prevedie poplatok Medzinárodnému úradu v súlade s pravidlom 96.2 vo
švajčiarskych frankoch v sume stanovenej sadzobníkom poplatkov. Alebo, ak si to
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prijímací úrad želá, môže konvertovať poplatok za medzinárodné podanie z predpísanej
meny na eurá alebo americké doláre a previesť ekvivalentnú výšku tohto poplatku
v eurách alebo v amerických dolároch, ako ju podľa bodu (i) stanovil generálny riaditeľ
v zmysle smerníc Zhromaždenia, Medzinárodnému úradu v súlade s pravidlom 96.2.

15.3 a 15.4 (bez zmeny)

Pravidlo 16
Rešeršný poplatok

16.1 Právo žiadať poplatok

(a) až (b) (bez zmeny)

(c) Ak predpísaná mena je menou, v ktorej orgán pre medzinárodnú rešerš stanovil uvedený
poplatok („fixná mena“), prijímací úrad prevedie tomuto orgánu uvedenú sumu v tejto
mene v súlade s pravidlom 96.2.

(d) Ak predpísaná mena nie je fixnou menou a mena

(i) je voľne konvertibilná na fixnú menu, generálny riaditeľ podľa smerníc Zhromaždenia
stanoví pre každý prijímací úrad, ktorý predpisuje takú menu na platbu rešeršného
poplatku, ekvivalentnú výšku poplatku v predpísanej mene a prijímací úrad sumu
v tejto mene prevedie orgánu pre medzinárodnú rešerš v súlade s pravidlom 96.2,

(ii) nie je voľne konvertibilná na fixnú menu, prijímací úrad zodpovedá za konverziu
rešeršného poplatku z predpísanej meny na fixnú menu a prevedie tento poplatok vo
fixnej mene orgánu pre medzinárodnú rešerš vo výške, ktorú stanovil orgán pre
medzinárodnú rešerš, v súlade s pravidlom 96.2.

(e) a (f) (bez zmeny)

16.2 a 16.3 (bez zmeny)

Pravidlo 20
Dátum medzinárodného podania

20.1 až 20.4 (bez zmeny)

20.5 Chýbajúce časti

(a) Ak pri zisťovaní, či dokumenty domnelej medzinárodnej prihlášky spĺňajú požiadavky
článku 11(1), prijímací úrad zistí, že chýba alebo sa zdá, že chýba časť opisu, nárokov
alebo výkresov vrátane prípadu, ak chýbajú alebo sa zdá, že chýbajú všetky výkresy
(„chýbajúca časť“), ale s výnimkou prípadu, ak chýba alebo sa zdá, že chýba celý prvok
uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), a s výnimkou prípadu uvedenom v pravidle
20.5bis(a), úrad ihneď vyzve prihlasovateľa, aby podľa svojej voľby

(i) doplnil domnelú medzinárodnú prihlášku predložením chýbajúcej časti alebo

(ii) potvrdil v súlade s pravidlom 20.6(a), že táto časť je včlenená odkazom podľa pravidla
4.18,

a prípadne vzniesol pripomienky v rámci príslušnej lehoty podľa pravidla 20.7. Ak táto
lehota uplynie po uplynutí 12 mesiacov od dátumu podania prihlášky, ktorej priorita sa
nárokuje, prijímací úrad na túto skutočnosť upozorní prihlasovateľa.

(b) Ak po výzve podľa písmena (a) alebo inak prihlasovateľ predloží prijímaciemu úradu v deň
alebo pred dňom, keď sa splnili všetky požiadavky uvedené v článku 11(1), ale v rámci
príslušnej lehoty podľa pravidla 20.7, chýbajúcu časť uvedenú v písmene (a) tak, aby
doplnil domnelú medzinárodnú prihlášku, táto časť sa včlení do prihlášky a prijímací
úrad prizná ako dátum medzinárodného podania deň, keď sa splnili všetky požiadavky
článku 11(1), a ďalej postupuje podľa pravidla 20.2(b) a (c).

(c) až (e) (bez zmeny)

20.5bis Chybne podané prvky a časti

(a) Ak pri zisťovaní, či dokumenty domnelej medzinárodnej prihlášky spĺňajú požiadavky článku
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11(1), prijímací úrad zistí, že celý prvok uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e) je alebo sa javí
ako chybne podaný, alebo že časť opisu, nárokov alebo výkresov je alebo sa javí ako chybne
podaná vrátane prípadu, keď všetky výkresy sú alebo sa javia ako chybne podané („chybne
podané prvky alebo časti“), ihneď vyzve prihlasovateľa, aby podľa svojej voľby

(i) opravil domnelú medzinárodnú prihlášku predložením správneho prvku alebo časti, alebo

(ii) potvrdil v súlade s pravidlom 20.6(a), že správny prvok alebo časť bol včlenený odkazom
podľa pravidla 4.18, a prípadne vzniesol pripomienky v rámci príslušnej lehoty podľa
pravidla 20.7. Ak táto lehota uplynie po uplynutí lehoty 12 mesiacov od dátumu podania
prihlášky, ktorej priorita sa uplatňuje, prijímací úrad musí tieto okolnosti oznámiť
prihlasovateľovi.

(b) Ak po výzve podľa písmena (a) alebo inak prihlasovateľ predloží prijímaciemu úradu v deň alebo
pred dňom keď sa splnili všetky požiadavky článku 11(1), ale v rámci lehoty, ktorá sa uplatňuje
podľa pravidla 20.7, správny prvok alebo časť, ktorá opraví domnelú medzinárodnú prihlášku,
tento správny prvok alebo časť bude súčasťou prihlášky, chybne podaný prvok alebo príslušná
časť sa z prihlášky odstránia a prijímací úrad prizná za dátum medzinárodného podania ten
deň, keď sa splnili všetky požiadavky článku 11(1), a ďalej postupuje tak, ako je stanovené
v pravidle 20.2(b) a (c) a ako stanovujú Administratívne smernice.

(c) Ak po výzve podľa písmena (a) alebo inak prihlasovateľ predloží prijímaciemu úradu po dni, keď
sa splnili všetky požiadavky článku 11(1), ale v rámci lehoty, ktorá sa uplatňuje podľa pravidla
20.7, správny prvok alebo časť, ktorá opraví medzinárodnú prihlášku, tento správny prvok
alebo časť bude súčasťou prihlášky, chybne podaný prvok alebo príslušná časť sa z prihlášky
odstránia a prijímací úrad opraví dátum medzinárodného podania na ten deň, keď prijímací
úrad prijal správny prvok alebo časť, informuje o tom prihlasovateľa a ďalej postupuje tak, ako
stanovujú Administratívne smernice.

(d) Ak po výzve podľa písmena (a) alebo inak správny prvok alebo časť je podľa pravidla 20.6(b)
považovaná za obsiahnutú v domnelej medzinárodnej prihláške v deň, keď jeden alebo viac
prvkov uvedených v článku 11(1)(iii) skôr prijal prijímací úrad, chybne podaný prvok alebo
príslušná časť zostane v prihláške a prijímací úrad prizná dátum medzinárodného podania na
deň, keď sa splnili všetky požiadavky článku 11(1) a ďalej postupuje podľa pravidla 20.2(b) a (c)
a tak, ako stanovujú Administratívne smernice.

(e) Ak sa opravil dátum medzinárodného podania podľa písmena (c), prihlasovateľ môže
v oznámení zaslanom prijímaciemu úradu v lehote jedného mesiaca od dátumu oznámenia
podľa písmena (c) požiadať, aby sa na opravený prvok alebo časť neprihliadalo, v takomto
prípade sa prvok alebo časť budú považovať za nepredložené, chybne podané prvky alebo časti
sa nebudú považovať za odstránené z prihlášky a oprava dátumu medzinárodného podania
podľa písmena (c) sa bude považovať za nevykonanú a prijímací úrad bude postupovať tak, ako
je stanovené v Administratívnych smerniciach.

20.6 Potvrdenie včlenenia prvkov a častí odkazom

(a) a (b) (bez zmeny)

(c) Ak prijímací úrad zistí, že požiadavkám podľa pravidla 4.18 alebo písmena (a) sa
nevyhovelo alebo že prvok alebo časť uvedená v písmene (a) nie je úplne obsiahnutá
v príslušnej skoršej prihláške, prijímací úrad bude ďalej postupovať podľa pravidla
20.3(b)(i), 20.5(b), 20.5(c), 20.5bis(b) alebo 20.5bis(c) podľa toho, o aký prípad pôjde.

20.7 Lehota

(a) Príslušná lehota podľa pravidla 20.3(a) a (b), 20.4, 20.5(a), (b) a (c), 20.5bis(a), (b) a (c)
a 20.6(a) bude

(i) dva mesiace od dátumu výzvy, ak sa výzva podľa pravidla 20.3(a), 20.5(a) alebo
20.5bis(a), podľa toho, o aký prípad ide, zaslala prihlasovateľovi,

(ii) dva mesiace od dátumu, keď jeden prvok alebo viac prvkov uvedených v článku
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11(1)(iii) skôr prijal prijímací úrad, ak sa žiadna takáto výzva prihlasovateľovi
nezaslala.

(b) (bez zmeny)

20.8 Nezlučiteľnosť s národným právom

(a) (bez zmeny)

(a-bis) Ak k 9. októbru 2019 ktorékoľvek z pravidiel 20.5bis(a)(ii) a (d) nie je v súlade
s národným právom platným pre prijímací úrad, pravidlá, ktorých sa to týka, sa
nebudú vzťahovať na medzinárodné prihlášky, ktoré sa podali v tomto prijímacom
úrade, a to dovtedy, kým tieto pravidlá nebudú v súlade s týmto právom, za
predpokladu, že spomínaný úrad bude o tom informovať Medzinárodný úrad do
9. apríla 2020. Medzinárodný úrad túto informáciu ihneď zverejní vo Vestníku.

(a-ter) Ak prvok alebo časť nemôžu byť včlenené odkazom do medzinárodnej prihlášky
podľa pravidiel 4.18 a 20.6 z dôvodu uplatnenia písmena (a) alebo písmena (a-bis) tohto
pravidla, prijímací úrad bude ďalej postupovať tak, ako stanovujú pravidlá 20.3(b)(i),
20.5(b), 20.5(c), 20.5bis(b) alebo 20.5bis(c), podľa tohto, o aký prípad ide. Ak prijímací
úrad postupuje podľa pravidla 20.5(c) alebo 20.5bis(c), prihlasovateľ môže postupovať
tak, ako stanovuje pravidlo 20.5(e) alebo 20.5bis(e), podľa toho, o aký prípad ide.

(b) (bez zmeny)

(b-bis) Ak k 9. októbru 2019 ktorékoľvek z pravidiel 20.5bis(a)(ii) a (d) nie je v súlade
s národným právom platným v určenom úrade, pravidlá, ktorých sa to týka, sa vo
vzťahu k tomuto úradu nebudú vzťahovať na medzinárodnú prihlášku, v súvislosti
s ktorou boli pred týmto úradom vykonané úkony uvedené v článku 22, a to dovtedy,
kým nebudú v súlade s týmto právom, za predpokladu, že spomínaný úrad bude o tom
informovať Medzinárodný úrad do 9. apríla 2020. Medzinárodný úrad túto informáciu
okamžite zverejní vo Vestníku.

(c) Ak sa prvok alebo časť považujú za včlenené odkazom do medzinárodnej prihlášky na
základe zistenia prijímacieho úradu podľa pravidla 20.6(b), ale toto včlenenie odkazom sa
neuplatňuje na medzinárodné prihlášky v konaní pred určeným úradom z dôvodu
uplatnenia písmena (b) alebo písmena (b-bis) tohto pravidla, určený úrad môže konať
o prihláške tak, ako keby bol dátum medzinárodného podania priznaný podľa pravidla
20.3(b)(i), 20.5(b) alebo 20.5bis(b) alebo opravený podľa pravidla 20.5(c) alebo 20.5bis(c),
podľa toho, o aký prípad ide, za predpokladu, že pravidlo 82ter.1(c) a (d) sa použije
mutatis mutandis.

Pravidlo 26quater
Oprava alebo doplnenie údajov podľa pravidla 4.11

26quater.1 Oprava alebo doplnenie údajov
Prihlasovateľ môže opraviť alebo pridať k žiadosti každý údaj uvedený v pravidle 4.11 zaslaním

oznámenia Medzinárodnému úradu v lehote 16 mesiacov od dátumu priority za predpokladu, že
každé oznámenie, ktoré prijal Medzinárodný úrad po uplynutí tejto lehoty, sa bude považovať za
prijaté v posledný deň lehoty, ak Medzinárodný úrad dostane toto oznámenie pred ukončením
technických príprav na medzinárodné zverejnenie.

26quater.2 Neskorá oprava alebo doplnenie údajov
Ak akákoľvek oprava alebo doplnenie údajov uvedených v pravidle 4.11 nie sú prijaté včas podľa

pravidla 26quarter.1, Medzinárodný úrad to ihneď oznámi prihlasovateľovi a ďalej postupuje tak,
ako je stanovené v Administratívnych smerniciach.

Pravidlo 40bis
Dodatočné poplatky v prípade chýbajúcich častí alebo správnych prvkov a častí, ktoré sú

včlenené do medzinárodnej prihlášky alebo ktoré sa považujú za obsiahnuté
v medzinárodnej prihláške

40bis.1 Výzva na zaplatenie dodatočných poplatkov
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Orgán pre medzinárodnú rešerš môže vyzvať prihlasovateľa, aby zaplatil dodatočné poplatky, ak
skutočnosť, že chýbajúca časť alebo správny prvok alebo časť

(i) sa včlenila do medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 20.5(c) alebo pravidla 20.5bis(c), alebo

(ii) sa považuje podľa pravidla 20.5(d) alebo pravidla 20.5bis(d) za obsiahnutú v medzinárodnej
prihláške v deň, kedy jeden alebo viac prvkov, ktoré sú uvedené v článku 11(1)(ii), prijímací
úrad skôr prijal

sa oznámi tomuto orgánu až po tom, čo začal vypracovávať správu o medzinárodnej rešerši. Vo
výzve sa prihlasovateľ požiada, aby zaplatil dodatočné poplatky v lehote jedného mesiaca od
dátumu výzvy a uvedie sa suma poplatkov, ktorú má zaplatiť. Sumu dodatočných poplatkov
stanoví orgán pre medzinárodnú rešerš, ale táto suma nesmie prevýšiť poplatok za rešerš;
dodatočné poplatky sa platia priamo tomuto orgánu. Za predpokladu, že sa dodatočné poplatky
zaplatili v rámci stanovenej lehoty, orgán pre medzinárodnú rešerš vypracuje správu
o medzinárodnej rešerši na medzinárodnú prihlášku vrátane každej takejto chýbajúcej časti alebo
každého takéhoto správneho prvku alebo časti.

Pravidlo 48
Medzinárodné zverejnenie

48.1 (bez zmeny)

48.2 Obsah

(a) (bez zmeny)

(b) S výnimkou písmena (c), prvá strana bude obsahovať:

(i) až (iv) (bez zmeny)

(v) ak prijímací úrad priznal dátum medzinárodného podania podľa pravidla 20.3(b)(ii),
20.5(d) alebo 20.5bis(d) na základe včlenenia prvku alebo časti odkazom podľa
pravidla 4.18 a 20.6, údaj o tejto skutočnosti spolu s údajom, či sa prihlasovateľ na
účely pravidla 20.6(a)(ii) spoliehal na splnenie pravidla 17.1(a), (b) alebo (b-bis) vo
vzťahu k prioritnému dokladu, alebo sa spoliehal na osobitne predloženú kópiu
príslušnej skoršej prihlášky,

(vi) (bez zmeny)

(vii) tam, kde sa vyžaduje, údaj, že zverejnená medzinárodná prihláška obsahuje
informáciu týkajúcu sa žiadosti podľa pravidla 26bis.3 o obnovenie práva na prioritu
a rozhodnutie prijímacieho úradu o tejto žiadosti,

(viii) tam, kde sa vyžaduje, údaj, že chybne podaný prvok alebo časť bola odstránená
z medzinárodnej prihlášky v súlade s pravidlom 20.5bis(b) alebo (c).

(c) až (n) (bez zmeny)

48.3 až 48.6 (bez zmeny)

Pravidlo 51bis
Niektoré národné požiadavky prípustné podľa článku 27

51bis.1 Niektoré prípustné národné požiadavky

(a) S výhradou pravidla 51bis.2 národné právo uplatňované určeným úradom môže v súlade
s článkom 27 žiadať prihlasovateľa o predloženie najmä:

(i) až (vi) (bez zmeny)

(vii) ktoréhokoľvek chýbajúceho údaja vyžadovaného podľa pravidla 4.5(a)(ii) a (iii) vo vzťahu ku
ktorémukoľvek prihlasovateľovi pre určený štát.

(viii) v prípadoch uvedených v pravidle 82ter.1, preklad ktoréhokoľvek chybne podaného prvku
alebo chybne podanej časti odstránenej z medzinárodnej prihlášky v súlade s pravidlom
20.5bis(b) alebo (c).
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(b) až (d) (bez zmeny)

(e) Národné právo uplatňované určeným úradom môže v súlade s článkom 27 vyžadovať, aby
prihlasovateľ predložil preklad prioritného dokladu, za predpokladu, že takýto preklad sa môže
vyžadovať, iba vtedy, ak

(i) (bez zmeny)

(ii) je dátum medzinárodného podania priznaný prijímacím úradom podľa pravidla 20.3(b)(ii),
20.5(d) alebo 20.5bis(d) na základe včlenenia prvku alebo časti odkazom podľa pravidla
4.18 a 20.6 na účely rozhodnutia podľa pravidla 82ter.1(b), či tento prvok alebo táto časť je
úplne obsiahnutá v príslušnom prioritnom doklade, pričom v takomto prípade národné
právo uplatňované určeným úradom môže tiež vyžadovať od prihlasovateľa, aby v prípade
časti opisu, nárokov alebo výkresov uviedol, kde je táto časť obsiahnutá v preklade
prioritného dokladu.

51bis.2 a 51bis.3 (bez zmeny)

Pravidlo 55
Jazyky (medzinárodný predbežný prieskum)

55.1 (bez zmeny)

55.2 Preklad medzinárodnej prihlášky

(a) (bez zmeny)

(a-bis) Preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka uvedeného v písmene (a) musí
obsahovať každý prvok uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), ktorý predložil prihlasovateľ
podľa pravidla 20.3(b), 20.5bis(b), 20.5bis(c) alebo 20.6(a), a každú časť opisu, nárokov
alebo výkresov, ktoré predložil prihlasovateľ podľa pravidla 20.5(b), 20.5(c), 20.5bis(b),
20.5bis(c) alebo 20.6(a), ktoré sa považujú za obsiahnuté v medzinárodnej prihláške podľa
pravidla 20.6(b).

(a-ter) až (d) (bez zmeny)

55.3 (bez zmeny)

Pravidlo 57
Manipulačný poplatok

57.1 (bez zmeny)

57.2 Výška poplatku. Prevod

(a) a (b) (bez zmeny)

(c) Ak sú predpísanou menou švajčiarske franky, orgán prevedie uvedený poplatok
medzinárodnému úradu vo švajčiarskych frankoch v súlade s pravidlom 96.2.

(d) Ak je predpísanou menou iná mena ako švajčiarske franky a táto mena

(i) je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, generálny riaditeľ stanoví pre každý
orgán, ktorý predpisuje takú menu na platbu manipulačného poplatku, ekvivalentnú
výšku tohto poplatku v predpísanej mene v súlade so smernicami Zhromaždenia
a orgán sumu v tejto mene prevedie Medzinárodnému úradu v súlade s pravidlom
96.2,

(ii) nie je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, orgán zodpovedá za konverziu
manipulačného poplatku z predpísanej meny na švajčiarske franky a tento poplatok
vo švajčiarskych frankoch vo výške stanovenej sadzobníkom poplatkov prevedie
Medzinárodnému úradu v súlade s pravidlom 96.2. Prípadne, ak si orgán želá, môže
konvertovať manipulačný poplatok z predpísanej meny na eurá alebo na americké
doláre a previesť Medzinárodnému úradu v súlade s pravidlom 96.2 ekvivalentnú
sumu tohto poplatku v eurách alebo v amerických dolároch, ako ju stanovil generálny
riaditeľ podľa smerníc Zhromaždenia, ako sa uvádza v bode (i).

57.3 a 57.4 (bez zmeny)
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Pravidlo 71
Odovzdanie správy o medzinárodnom predbežnom prieskume a súvisiacich dokumentov

71.1 Prijímatelia

(a) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum v ten istý deň odovzdá jednu kópiu správy
o medzinárodnom predbežnom prieskume vrátane jej prípadných príloh Medzinárodnému
úradu a jednu kópiu prihlasovateľovi.

(b) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum odovzdá kópie iných dokumentov zo spisu
medzinárodného predbežného prieskumu Medzinárodnému úradu v súlade
s Administratívnymi smernicami.

71.2 (bez zmeny)

Pravidlo 82ter
Oprava chýb urobených prijímacím úradom alebo Medzinárodným úradom

82ter.1 Chyby v dátume medzinárodného podania a v dátume uplatnenej priority

(a) (bez zmeny)

(b) Ak prijímací úrad priznal dátum medzinárodného podania podľa pravidla 20.3(b)(ii), 20.5(d)
alebo 20.5bis(d) na základe včlenenia prvkov alebo častí odkazom podľa pravidiel 4.18 a 20.6,
ale určený alebo zvolený úrad zistí, že

(i) prihlasovateľ nedodržal pravidlá 17.1(a), (b) alebo (b-bis) vo vzťahu k prioritnému dokladu,

(ii) neboli splnené požiadavky podľa pravidiel 4.18, 20.6(a)(i) alebo 51bis.1(e)(ii), alebo

(iii) prvok alebo časť prihlášky nie je úplne obsiahnutá v príslušnom prioritnom doklade,

určený alebo zvolený úrad môže s výhradou písmena (c) nakladať s medzinárodnou prihláškou
tak, ako keby dátum medzinárodného podania bol priznaný podľa pravidla 20.3(b)(i), 20.5(b) alebo
20.5bis(b) alebo opravený podľa pravidla 20.5(c) alebo 20.5bis(c), podľa toho, o aký prípad ide, za
predpokladu, že pravidlo 17.1(c) sa použije mutatis mutandis.

(c) Určený alebo zvolený úrad nebude konať o medzinárodnej prihláške podľa písmena (b), tak,
ako keby sa dátum medzinárodného podania priznal podľa pravidla 20.3(b)(i), 20.5(b) alebo
20.5bis(b), alebo tak, ako keby bol opravený podľa pravidla 20.5(c) alebo 20.5bis(c) bez toho,
aby dal možnosť prihlasovateľovi vyjadriť sa k zamýšľanému konaniu alebo podať žiadosť podľa
písmena (d) v lehote primeranej okolnostiam.

(d) Ak určený alebo zvolený úrad v súlade s písmenom (c) oznámil prihlasovateľovi, že zamýšľa
konať o medzinárodnej prihláške tak, ako keby dátum medzinárodného podania bol opravený
podľa pravidla 20.5(c) alebo 20.5bis(c), prihlasovateľ môže v oznámení predloženom tomuto
úradu v lehote stanovenej podľa písmena (c) požiadať, aby sa príslušná chýbajúca časť alebo
opravený prvok alebo príslušná časť považovala za nepredloženú na účely národného konania
v tomto úrade; v takomto prípade sa uvedená chýbajúca časť alebo opravený prvok alebo časť
považuje za nepredloženú a úrad koná o medzinárodnej prihláške tak, ako keby sa dátum
medzinárodného podania neopravil.

Pravidlo 82quater
Ospravedlnenie zmeškania lehôt

82quater.1 (bez zmeny)

82quater.2 Nedostupnosť elektronických komunikačných prostriedkov na úrade

(a) Každý národný úrad alebo medzivládna organizácia môže ustanoviť, že ak nie je dodržaná
lehota stanovená vo Vykonávacom predpise na vykonanie úkonu pred týmto úradom alebo
organizáciou z dôvodu nedostupnosti ktoréhokoľvek z povolených elektronických
komunikačných prostriedkov v tomto úrade alebo organizácii, oneskorenie pri dodržaní tejto
lehoty sa ospravedlní za predpokladu, že príslušný úkon sa vykoná v nasledujúcom pracovnom
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dni, keď boli uvedené elektronické komunikačné prostriedky k dispozícii. Príslušný úrad alebo
organizácia zverejní informácie o každej takejto nedostupnosti vrátane obdobia nedostupnosti
a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje Medzinárodný úrad.

(b) Ospravedlnenie zmeškania lehoty podľa písmena (a) nemusí vziať do úvahy žiadny

určený alebo zvolený úrad, pred ktorým už prihlasovateľ v čase zverejnenia informácií
uvedených v písmene (a) vykonal úkony uvedené v článku 22 alebo článku 39.

Pravidlo 94
Prístup ku spisom

94.1 Prístup ku spisu uchovávanému Medzinárodným úradom

(a) až (b) (bez zmeny)

(c) Ak to vyžaduje zvolený úrad, Medzinárodný úrad zašle, ale nie pred vypracovaním správy
o medzinárodnom predbežnom prieskume, v mene tohto úradu kópie podľa písmena (b)
každého jemu zaslanému dokumentu podľa pravidla 71.1 (a) alebo (b) orgánom pre
medzinárodný predbežný prieskum. Medzinárodný úrad musí ihneď zverejniť detaily
každej takejto žiadosti vo Vestníku.

(d) až (g) (bez zmeny)

94.1b is až 94.3 (bez zmeny)

Pravidlo 96
Sadzobník poplatkov. Prijatie a prevod poplatkov

96.1 (bez zmeny)

96.2 Oznámenie o prijatí poplatkov. Prevod poplatkov.

(a) Na účely tohto pravidla „úrad“ znamená prijímací úrad (vrátane Medzinárodného úradu,
ktorý koná ako prijímací úrad), orgán pre medzinárodnú rešerš, menovaný orgán pre
doplnkovú medzinárodnú rešerš, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum alebo
Medzinárodný úrad.

(b) Ak v súlade s týmto Vykonávacím predpisom alebo Administratívnymi smernicami vyberie
poplatok jeden úrad („inkasný úrad“) v prospech iného úradu („oprávnený úrad“), inkasný
úrad bezodkladne oznámi prijatie každého takéhoto poplatku v súlade
s Administratívnymi smernicami. Na základe prijatia oznámenia postupuje oprávnený
úrad tak, ako keby prijal poplatok v deň, keď poplatky prijal inkasný úrad.

(c) Inkasný úrad v súlade s Administratívnymi smernicami prevedie akékoľvek poplatky,
ktoré vybral v prospech oprávneného úradu, tomuto úradu.
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AMENDMENTS TO THE REGULATIONS  

UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT) 

 

Adopted on October 9, 2019, by the Assembly of the International Patent Cooperation Union 

(PCT Union) at its Fifty-First (22nd Ordinary) Session held from September 30 to October 9, 

2019, with effect from July 1, 2020 

 

Rule 4 

The Request (Contents) 

4.1 to 4.17   [No change] 

4.18   Statement of Incorporation by Reference 

 Where the international application, on the date on which one or more elements referred 

to in Article 11(1)(iii) were first received by the receiving Office, claims the priority of an 

earlier application, the request may contain a statement that, where an element of the 

international application referred to in Article 11(1)(iii)(d) or (e), or a part of the description, 

claims or drawings referred to in Rule 20.5(a), or an element or part of the description, claims 

or drawings referred to in Rule 20.5bis(a) is not otherwise contained in the international 

application but is completely contained in the earlier application, that element or part is, subject 

to confirmation under Rule 20.6, incorporated by reference in the international application for 

the purposes of Rule 20.6.  Such a statement, if not contained in the request on that date, may 

be added to the request if, and only if, it was otherwise contained in, or submitted with, the 

international application on that date. 

4.19   [No change] 

 

Rule 12 

Language of the International Application and Translations for the Purposes of 

International Search and International Publication 

12.1   [No change] 

12.1bis   Language of Elements and Parts Furnished under Rule 20.3, 20.5, 20.5bis or 20.6 

 An element referred to in Article 11(1)(iii)(d) or (e) furnished by the applicant under 

Rule 20.3(b), 20.5bis(b), 20.5bis(c) or 20.6(a) and a part of the description, claims or drawings 

furnished by the applicant under Rule 20.5(b), 20.5(c), 20.5bis(b), 20.5bis(c) or 20.6(a) shall 

be in the language of the international application as filed or, where a translation of the 

application is required under Rule 12.3(a) or 12.4(a), in both the language of the application as 

filed and the language of that translation. 

12.1ter to 12.4   [No change] 

 

Rule 15 

The International Filing Fee 

15.1   [No change] 

15.2   Amount;  Transfer 

(a)  and (b)  [No change] 
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(c)  Where the prescribed currency is the Swiss franc, the receiving Office shall transfer the 

said fee to the International Bureau in Swiss francs in accordance with Rule 96.2. 

(d)  Where the prescribed currency is a currency other than the Swiss franc and that currency 

(i) is freely convertible into Swiss francs, the Director General shall establish, for each 

receiving Office which prescribes such a currency for the payment of the international 

filing fee, an equivalent amount of that fee in the prescribed currency according to 

directives given by the Assembly, and the amount in that currency shall be transferred 

by the receiving Office to the International Bureau in accordance with Rule 96.2; 

(ii) is not freely convertible into Swiss francs, the receiving Office shall be responsible for 

the conversion of the international filing fee from the prescribed currency into Swiss 

francs and shall transfer that fee in Swiss francs, in the amount set out in the Schedule 

of Fees, to the International Bureau in accordance with Rule 96.2.  Alternatively, if the 

receiving Office so wishes, it may convert the international filing fee from the prescribed 

currency into euros or US dollars and transfer the equivalent amount of that fee in euros 

or US dollars, as established by the Director General according to directives given by 

the Assembly as referred to in item (i), to the International Bureau in accordance with 

Rule 96.2. 

15.3 and 15.4  [No change] 

 

Rule 16 

The Search Fee 

16.1   Right to Ask for a Fee 

(a)  and (b)  [No change] 

(c)  Where the prescribed currency is the currency in which the International Searching 

Authority has fixed the said fee (“fixed currency”), the receiving Office shall transfer the 

said fee to that Authority in that currency in accordance with Rule 96.2. 

(d)  Where the prescribed currency is not the fixed currency and that currency 

(i) is freely convertible into the fixed currency, the Director General shall establish, for 

each receiving Office which prescribes such a currency for the payment of the search 

fee, an equivalent amount of that fee in the prescribed currency according to directives 

given by the Assembly, and the amount in that currency shall be transferred by the 

receiving Office to the International Searching Authority in accordance with Rule 96.2; 

(ii) is not freely convertible into the fixed currency, the receiving Office shall be 

responsible for the conversion of the search fee from the prescribed currency into the 

fixed currency and shall transfer that fee in the fixed currency, in the amount fixed by 

the International Searching Authority, to the International Searching Authority in 

accordance with Rule 96.2. 

(e)  and (f)  [No change] 

16.2  and 16.3   [No change] 
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Rule 20 

International Filing Date 

20.1 to 20.4   [No change] 

20.5   Missing Parts 

(a)  Where, in determining whether the papers purporting to be an international application 

fulfill the requirements of Article 11(1), the receiving Office finds that a part of the 

description, claims or drawings is or appears to be missing, including the case where all of 

the drawings are or appear to be missing (“missing part”) but not including the case where 

an entire element referred to in Article 11(1)(iii)(d) or (e) is or appears to be missing and 

not including the case referred to in Rule 20.5bis(a), it shall promptly invite the applicant, 

at the applicant’s option 

(i) to complete the purported international application by furnishing the missing part;  or 

(ii) to confirm, in accordance with Rule 20.6(a), that the part was incorporated by reference 

under Rule 4.18; 

and to make observations, if any, within the applicable time limit under Rule 20.7.  If that 

time limit expires after the expiration of 12 months from the filing date of any application 

whose priority is claimed, the receiving Office shall call that circumstance to the attention 

of the applicant. 

(b)  Where, following an invitation under paragraph (a) or otherwise, the applicant furnishes to 

the receiving Office, on or before the date on which all of the requirements of Article 11(1) 

are fulfilled but within the applicable time limit under Rule 20.7, a missing part referred to 

in paragraph (a) so as to complete the purported international application, that part shall be 

included in the application, and the receiving Office shall accord as the international filing 

date the date on which all of the requirements of Article 11(1) are fulfilled and proceed as 

provided in Rule 20.2(b) and (c). 

(c) to (e)  [No change] 

20.5bis   Erroneously Filed Elements and Parts 

(a)  Where, in determining whether the papers purporting to be an international application 

fulfill the requirements of Article 11(1), the receiving Office finds that an entire element 

referred to in Article 11(1)(iii)(d) or (e) has or appears to have been erroneously filed, or 

that a part of the description, claims or drawings has or appears to have been erroneously 

filed, including the case where all drawings have or appear to have been erroneously filed 

(“erroneously filed element or part”), it shall promptly invite the applicant, at the 

applicant’s option: 

(i) to correct the purported international application by furnishing the correct element or 

part;  or 

(ii) to confirm, in accordance with Rule 20.6(a), that the correct element or part was 

incorporated by reference under Rule 4.18; 
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and to make observations, if any, within the applicable time limit under Rule 20.7.  If that 

time limit expires after the expiration of 12 months from the filing date of any application 

whose priority is claimed, the receiving Office shall call that circumstance to the attention 

of the applicant. 

(b)  Where, following an invitation under paragraph (a) or otherwise, the applicant furnishes to 

the receiving Office, on or before the date on which all of the requirements of Article 11(1) 

are fulfilled but within the applicable time limit under Rule 20.7, a correct element or part 

so as to correct the purported international application, that correct element or part shall be 

included in the application, the erroneously filed element or part concerned shall be 

removed from the application and the receiving Office shall accord as the international 

filing date the date on which all of the requirements of Article 11(1) are fulfilled and 

proceed as provided in Rule 20.2(b) and (c) and as provided for in the Administrative 

Instructions. 

(c)  Where, following an invitation under paragraph (a) or otherwise, the applicant furnishes to 

the receiving Office, after the date on which all of the requirements of Article 11(1) were 

fulfilled but within the applicable time limit under Rule 20.7, a correct element or part so 

as to correct the international application, that correct element or part shall be included in 

the application, the erroneously filed element or part concerned shall be removed from the 

application, and the receiving Office shall correct the international filing date to the date 

on which the receiving Office received that correct element or part, notify the applicant 

accordingly and proceed as provided for in the Administrative Instructions. 

(d)  Where, following an invitation under paragraph (a) or otherwise, a correct element or part 

is, under Rule 20.6(b), considered to have been contained in the purported international 

application on the date on which one or more elements referred to in Article 11(1)(iii) were 

first received by the receiving Office, the erroneously filed element or part concerned shall 

remain in the application, and the receiving Office shall accord as the international filing 

date the date on which all of the requirements of Article 11(1) are fulfilled and proceed as 

provided in Rule 20.2(b) and (c) and as provided for in the Administrative Instructions. 

(e)  Where the international filing date has been corrected under paragraph (c), the applicant 

may, in a notice submitted to the receiving Office within one month from the date of the 

notification under paragraph (c), request that the correct element or part be disregarded, in 

which case the correct element or part shall be considered not to have been furnished, the 

erroneously filed element or part concerned shall be considered not to have been removed 

from the application and the correction of the international filing date under paragraph (c) 

shall be considered not to have been made, and the receiving Office shall proceed as 

provided for in the Administrative Instructions. 

20.6   Confirmation of Incorporation by Reference of Elements and Parts 

(a) and (b)  [No change] 

(c)  Where the receiving Office finds that a requirement under Rule 4.18 or paragraph (a) has 

not been complied with or that the element or part referred to in paragraph (a) is not 

completely contained in the earlier application concerned, the receiving Office shall 

proceed as provided for in Rule 20.3(b)(i), 20.5(b), 20.5(c), 20.5bis(b) or 20.5bis(c), as the 

case may be. 
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20.7   Time Limit 

(a)  The applicable time limit referred to in Rules 20.3(a) and (b), 20.4, 20.5(a), (b) and (c), 

20.5bis(a), (b) and (c), and 20.6(a) shall be: 

(i) where an invitation under Rule 20.3(a), 20.5(a) or 20.5bis(a), as applicable, was sent to 

the applicant, two months from the date of the invitation; 

(ii) where no such invitation was sent to the applicant, two months from the date on which 

one or more elements referred to in Article 11(1)(iii) were first received by the 

receiving Office. 

(b)  [No change] 

20.8   Incompatibility with National Laws 

(a)  [No change] 

(a-bis) If, on October 9, 2019, any of Rules 20.5bis(a)(ii) and (d) are not compatible with the 

national law applied by the receiving Office, the Rules concerned shall not apply to an 

international application filed with that receiving Office for as long as they continue not 

to be compatible with that law, provided that the said Office informs the International 

Bureau accordingly by April 9, 2020. The information received shall be promptly 

published by the International Bureau in the Gazette. 

(a-ter) Where an element or a part cannot be incorporated by reference in the international 

application under Rules 4.18 and 20.6 because of the operation of paragraph (a) or 

paragraph (a-bis) of this Rule, the receiving Office shall proceed as provided for in Rule 

20.3(b)(i), 20.5(b), 20.5(c), 20.5bis(b) or 20.5bis(c), as the case may be. Where the 

receiving Office proceeds as provided for in Rule 20.5(c) or 20.5bis(c), the applicant 

may proceed as provided for in Rule 20.5(e) or 20.5bis(e), as the case may be. 

(b)  [No change] 

(b-bis) If, on October 9, 2019, any of Rules 20.5bis(a)(ii) and (d) are not compatible with the 

national law applied by the designated Office, the Rules concerned shall not apply in 

respect of that Office in relation to an international application in respect of which the 

acts referred to in Article 22 have been performed before that Office for as long as they 

continue not to be compatible with that law, provided that the said Office informs the 

International Bureau accordingly by April 9, 2020.  The information received shall be 

promptly published by the International Bureau in the Gazette. 

(c) Where an element or part is considered to have been incorporated by reference in the 

international application by virtue of a finding of the receiving Office under Rule 20.6(b), 

but that incorporation by reference does not apply to the international application for the 

purposes of the procedure before a designated Office because of the operation of paragraph 

(b) or paragraph (b-bis) of this Rule, the designated Office may treat the application as if 

the international filing date had been accorded under Rule 20.3(b)(i) , 20.5(b) or 20.5bis(b), 

or corrected under Rule 20.5(c) or 20.5bis(c), as the case may be, provided that Rule 

82ter.1(c) and (d) shall apply mutatis mutandis. 
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Rule 26quater 

Correction or Addition of Indications under Rule 4.11 

26quater.1   Correction or Addition of Indications 

 The applicant may correct or add to the request any indication referred to in Rule 4.11 

by a notice submitted to the International Bureau within a time limit of 16 months from the 

priority date, provided that any notice which is received by the International Bureau after the 

expiration of that time limit shall be considered to have been received on the last day of that 

time limit if the notice reaches the International Bureau before the technical preparations for 

international publication have been completed. 

26quater.2   Late Correction or Addition of Indications 

 Where any correction or addition of an indication referred to in Rule 4.11 is not timely 

received under Rule 26quater.1, the International Bureau shall notify the applicant accordingly 

and shall proceed as provided for in the Administrative Instructions. 

 

Rule 40bis 

Additional Fees in Case of Missing Parts or Correct Elements and Parts Included in the 

International Application or Considered to Have Been Contained in the International 

Application 

40bis.1   Invitation to Pay Additional Fees 

 The International Searching Authority may invite the applicant to pay additional fees 

where the fact that a missing part or a correct element or part: 

(i) is included in the international application under Rule 20.5(c) or Rule 20.5bis(c), 

respectively;  or 

(ii) is considered, under Rule 20.5(d) or Rule 20.5bis(d), respectively, to have been 

contained in the international application on the date on which one or more elements 

referred to in Article 11(1)(iii) were first received by the receiving Office; 

is notified to that Authority only after it has begun to draw up the international search report.  

The invitation shall invite the applicant to pay the additional fees within one month from the 

date of the invitation and indicate the amount of those fees to be paid.  The amount of the 

additional fees shall be determined by the International Searching Authority but shall not 

exceed the search fee;  the additional fees shall be payable directly to that Authority.  Provided 

any such additional fees have been paid within the prescribed time limit, the International 

Searching Authority shall establish the international search report on the international 

application including any such missing part or any such correct element or part. 
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Rule 48 

International Publication 

48.1   [No change] 

48.2   Contents 

(a)  [No change] 

(b)  Subject to paragraph (c), the front page shall include: 

(i) to (iv)   [No change] 

(v) where the international filing date has been accorded by the receiving Office under Rule 

20.3(b)(ii), 20.5(d) or 20.5bis(d) on the basis of the incorporation by reference under 

Rules 4.18 and 20.6 of an element or part, an indication to that effect, together with an 

indication as to whether the applicant, for the purposes of Rule 20.6(a)(ii), relied on 

compliance with Rule 17.1(a), (b) or (b-bis) in relation to the priority document or on 

a separately submitted copy of the earlier application concerned; 

(vi) [No change] 

(vii) where applicable, an indication that the published international application contains 

information concerning a request under Rule 26bis.3 for restoration of the right of 

priority and the decision of the receiving Office upon such request; 

(viii) where applicable, an indication that an erroneously filed element or part has been 

removed from the international application in accordance with Rule 20.5bis(b) or (c). 

(c) to (n)   [No change] 

48.3 to 48.6   [No change] 

 

Rule 51bis 

Certain National Requirements Allowed under Article 27 

51bis.1   Certain National Requirements Allowed  

(a) Subject to Rule 51bis.2, the national law applicable by the designated Office may, in 

accordance with Article 27, require the applicant to furnish, in particular: 

(i) to (vi)   [No change] 

(vii) any missing indication required under Rule 4.5(a)(ii) and (iii) in respect of any 

applicant for the designated State; 

(viii) in the cases referred to in Rule 82ter.1, a translation of any erroneously filed element 

or part removed from the international application in accordance with Rule 20.5bis(b) 

or (c). 

(b) to (d)   [No change] 
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(e)  The national law applicable by the designated Office may, in accordance with Article 27, 

require the applicant to furnish a translation of the priority document, provided that such a 

translation may only be required: 

(i) [No change] 

(ii) where the international filing date has been accorded by the receiving Office under Rule 

20.3(b)(ii), 20.5(d) or 20.5bis(d) on the basis of the incorporation by reference under 

Rules 4.18 and 20.6 of an element or part, for the purposes of determining under Rule 

82ter.1(b) whether that element or part is completely contained in the priority 

document concerned, in which case the national law applicable by the designated 

Office may also require the applicant to furnish, in the case of a part of the description, 

claims or drawings, an indication as to where that part is contained in the translation 

of the priority document. 

51bis.2 and 51bis.3   [No change] 

 

Rule 55 

Languages (International Preliminary Examination) 

55.1   [No change] 

55.2   Translation of International Application 

(a) [No change] 

(a-bis) A translation of the international application into a language referred to in paragraph (a) 

shall include any element referred to in Article 11(1)(iii)(d) or (e) furnished by the 

applicant under Rule 20.3(b), 20.5bis(b), 20.5bis(c) or 20.6(a) and any part of the 

description, claims or drawings furnished by the applicant under Rule 20.5(b), 20.5(c), 

20.5bis(b), 20.5bis(c) or 20.6(a) which is considered to have been contained in the 

international application under Rule 20.6(b). 

(a-ter) to (d)   [No change] 

55.3   [No change] 

 

Rule 57 

The Handling Fee 

57.1   [No change] 

57.2   Amount;  Transfer 

(a) and (b)  [No change] 

(c)  Where the prescribed currency is the Swiss franc, the Authority shall transfer the said fee 

to the International Bureau in Swiss francs in accordance with Rule 96.2. 

(d)  Where the prescribed currency is a currency other than the Swiss franc and that currency: 
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(i) is freely convertible into Swiss francs, the Director General shall establish, for each 

Authority which prescribes such a currency for the payment of the handling fee, an 

equivalent amount of that fee in the prescribed currency according to directives given 

by the Assembly, and the amount in that currency shall be transferred by the Authority 

to the International Bureau in accordance with Rule 96.2; 

(ii) is not freely convertible into Swiss francs, the Authority shall be responsible for the 

conversion of the handling fee from the prescribed currency into Swiss francs and shall 

transfer that fee in Swiss francs, in the amount set out in the Schedule of Fees, to the 

International Bureau in accordance with Rule 96.2.  Alternatively, if the Authority so 

wishes, it may convert the handling fee from the prescribed currency into euros or US 

dollars and transfer the equivalent amount of that fee in euros or US dollars, as 

established by the Director General according to directives given by the Assembly as 

referred to in item (i), to the International Bureau in accordance with Rule 96.2. 

57.3 and 57.4   [No change] 

 

Rule 71 

Transmittal of the International Preliminary Examination Report and Related 

Documents 

71.1   Recipients 

(a) The International Preliminary Examining Authority shall, on the same day, transmit one 

copy of the international preliminary examination report and its annexes, if any, to the 

International Bureau, and one copy to the applicant. 

(b) The International Preliminary Examining Authority shall transmit copies of other 

documents from the file of the international preliminary examination to the International 

Bureau in accordance with the Administrative Instructions. 

71.2  [No change] 

 

Rule 82ter 

Rectification of Errors Made by the Receiving Office or by the International Bureau 

82ter.1   Errors Concerning the International Filing Date and the Priority Claim 

(a)  [No change] 

(b)  Where the international filing date has been accorded by the receiving Office under Rule 

20.3(b)(ii), 20.5(d) or 20.5bis(d) on the basis of the incorporation by reference under Rules 

4.18 and 20.6 of an element or part but the designated or elected Office finds that: 

(i) the applicant has not complied with Rule 17.1(a), (b) or (b-bis) in relation to the priority 

document; 

(ii) a requirement under Rule 4.18, 20.6(a)(i) or 51bis.1(e)(ii) has not been complied with;  

or 
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(iii) the element or part is not completely contained in the priority document concerned; 

the designated or elected Office may, subject to paragraph (c), treat the international 

application as if the international filing date had been accorded under Rule 20.3(b)(i), 

20.5(b) or 20.5bis(b), or corrected under Rule 20.5(c) or 20.5bis(c), as applicable, provided 

that Rule 17.1(c) shall apply mutatis mutandis. 

(c)  The designated or elected Office shall not treat the international application under paragraph 

(b) as if the international filing date had been accorded under Rule 20.3(b)(i), 20.5(b) or 

20.5bis(b), or corrected under Rule 20.5(c) or 20.5bis(c), without giving the applicant the 

opportunity to make observations on the intended treatment, or to make a request under 

paragraph (d), within a time limit which shall be reasonable under the circumstances. 

(d)  Where the designated or elected Office, in accordance with paragraph (c), has notified the 

applicant that it intends to treat the international application as if the international filing 

date had been corrected under Rule 20.5(c) or 20.5bis(c), the applicant may, in a notice 

submitted to that Office within the time limit referred to in paragraph (c), request that the 

missing part concerned, or the correct element or part concerned, be disregarded for the 

purposes of national processing before that Office, in which case that missing part, or that 

correct element or part, shall be considered not to have been furnished and that Office shall 

not treat the international application as if the international filing date had been corrected. 

 

Rule 82quater 

Excuse of Delay in Meeting Time Limits 

82quater.1   [No change] 

82quater.2   Unavailability of Electronic Means of Communication at the Office 

(a)  Any national Office or intergovernmental organization may provide that, where a time limit 

fixed in the Regulations for performing an action before that Office or organization is not 

met due to the unavailability of any of the permitted electronic means of communication 

at that Office or organization, delay in meeting that time limit shall be excused, provided 

that the respective action was performed on the next working day on which the said 

electronic means of communication were available.  The Office or organization concerned 

shall publish information on any such unavailability including the period of the 

unavailability, and notify the International Bureau accordingly. 

(b)  The excuse of a delay in meeting a time limit under paragraph (a) need not be taken into 

account by any designated or elected Office before which the applicant, at the time the 

information referred to in paragraph (a) is published, has already performed the acts 

referred to in Article 22 or Article 39. 

 

Rule 94 

Access to Files 

94.1  Access to the File Held by the International Bureau 

(a) and (b)  [No change] 
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(c) The International Bureau shall, if so requested by an elected Office, but not before the 

international preliminary examination report has been established, furnish on behalf of that 

Office copies under paragraph (b) of any document transmitted to it under Rule 71.1(a) or 

(b) by the International Preliminary Examining Authority. The International Bureau shall 

promptly publish details of any such request in the Gazette. 

(d) to (g)  [No change] 

94.1bis to 94.3  [No change] 

 

Rule 96 

The Schedule of Fees;  Receipt and Transfer of Fees 

96.1   [No change] 

96.2  Notification of Receipt of Fees;  Transfer of Fees 

(a)  For the purposes of this Rule, “Office” shall mean the receiving Office (including the 

International Bureau acting as receiving Office), the International Searching Authority, an 

Authority specified for supplementary international search, the International Preliminary 

Examining Authority or the International Bureau. 

(b)  Where, in accordance with these Regulations or the Administrative Instructions, a fee is 

collected by one Office (“collecting Office”) for the benefit of another Office (“beneficiary 

Office”), the collecting Office shall promptly notify the receipt of each such fee in 

accordance with the Administrative Instructions.  Upon receipt of the notification, the 

beneficiary Office shall proceed as if it had received the fee on the date on which the fee 

was received by the collecting Office.  

(c)  The collecting Office shall transfer any fees collected for the benefit of a beneficiary Office 

to that Office in accordance with the Administrative Instructions. 
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