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A PCT Unió Közgyûlése a Végrehajtási Szabályzat alábbi módosításáról határozott, mely 2009. január 1-jén lép hatályba.
1. A koreai és a portugál nyelv felvétele a közzétételi nyelvek közé
A módosítás következtében 2009. január 1-tõl a nemzetközi közzététel nyelvei: arab, kínai, angol, francia, német, japán, koreai, portugál,
orosz és spanyol.
A koreai és portugál nyelven közzétett bejelentések a cím, kivonat
és kutatási jelentés angol fordítását is tartalmazzák.
A módosítás 2009. január 1-i vagy ezt követõ nemzetközi bejelentési nappal rendelkezõ bejelentésekre vonatkozik.
2. Kiegészítõ nemzetközi kutatás
A kiegészítõ nemzetközi kutatás a nemzetközi szakaszban a bejelentõk számára igénybe vehetõ lehetõség, amely értelmében a bejelentõ
(a technika állásának a lehetõ legkorábbi szakaszban történõ minél teljesebb körû feltárása érdekében) a fõ nemzetközi kutatáson kívül egy
vagy több kiegészítõ nemzetközi kutatásra (SIS) vonatkozó kérelmet
nyújthat be. A kiegészítõ kutatást a fõ kutatást végzõ Nemzetközi Kutató Hatóságtól (ISA) eltérõ, másik ISA végzi. Abban a kérdésben, hogy
egy ISA vállal-e kiegészítõ kutatást, és ha igen, akkor milyen feltételekkel, az egyes Hatóságok belátásuk szerint döntenek.

A kiegészítõ nemzetközi kutatást a bejelentési napon benyújtott
bejelentésre végzik el, a módosításokat nem veszik figyelembe.
A kiegészítõ kutatásra vonatkozó kérelmet, meghatározott tartalmi
kellékekkel, a Nemzetközi Irodához kell benyújtani az elsõbbségtõl
számított 19 hónapon belül. A kérelem tartalmazhat utalást arra vonatkozóan, hogy abban az esetben, ha a nemzetközi fõ kutatást végzõ Hatóság a bejelentést nem találta egységesnek, mely találmányra korlátozódjon a kiegészítõ kutatás.
A kiegészítõ kutatás díját és a kezelési díjat a Nemzetközi Irodának
kell megfizetni a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül.
A kiegészítõ kutatást végzõ Hatóság a kutatást legkésõbb az elsõbbségtõl számított 22. hónap után megkezdi és a kutatási jelentést az
elsõbbségtõl számított 28. hónapon belül elküldi a bejelentõnek és a
Nemzetközi Irodának.
2009. január 1-tõl az orosz szellemitulajdon-védelmi hatóság
(ROSPATENT), az Északi Szabadalmi Intézet (Nordic Patent Institute)
és a Svéd Szabadalmi és Regisztrációs Hivatal vállal kiegészítõ nemzetközi kutatást. Az Osztrák Szabadalmi Hivatal 2009 folyamán, az Európai Szabadalmi Hivatal és a finn szellemi tulajdonvédelmi hatóság
2010-tõl végez ilyen szolgáltatást.
A kiegészítõ nemzetközi kutatást 2009. január 1-tõl lehet kérni
azoknál a nemzetközi bejelentéseknél, függetlenül bejelentési napjuktól, melyeknél az elsõbbségtõl számított 19 hónap 2009. január 1-én,
vagy utána jár le.
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