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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS
A MIKROORGANIZMUSOK SZABADALMI ELJÁRÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNÕ
LETÉTBE HELYEZÉSE NEMZETKÖZI ELISMERÉSÉRÕL SZÓLÓ
BUDAPESTI SZERZÕDÉS
A Bahreini Királyság csatlakozása
A Bahreini Királyság Kormánya 2012. augusztus 20-án letétbe helyezte csatlakozási okiratát a mikroorganizmusok szabadalmi
eljárás céljából történõ letétbe helyezésének nemzetközi elismerésérõl szóló, Budapesten 1977. április 28-án aláírt, és 1980. szeptember 26-án módosított Budapesti Szerzõdés vonatkozásában.
A Budapesti Szerzõdés a Bahreini Királyság tekintetében 2012. november 20-án lép hatályba.

BUDAPESTI SZERZÕDÉS
A MIKROORGANIZMUSOK SZABADALMI ELJÁRÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNÕ
LETÉTBE HELYEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI ELISMERÉSÉRÕL
Értesítés a Chilei Köztársaság részérõl a Collección Chilena de Recursos Geneticos Microbianos (CChRGM) nemzetközi letéteményes szerv díjtáblázatában bekövetkezett változások vonatkozásában.
A Chilei Köztársaság Kormánya 2012. augusztus 27-én tájékoztatta a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (World Intellectual
Property Organization, WIPO) fõigazgatóját a Collección Chilena de Recursos Geneticos Microbianos (CChRGM), a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezése nemzetközi elismerésérõl szóló, 1977. április 28-án Budapesten aláírt és
1980. szeptember 26-án módosított Budapesti Szerzõdés szerinti nemzetközi letéteményes szerv díjtáblázatában bekövetkezett változások vonatkozásában.
A Budapesti Szerzõdés Végrehajtási Szabályzatának 12.2 szabálya (c) pontjának megfelelõen az értesítésben szereplõ új díjak
2012. október 20-án, azaz a változásnak a Nemzetközi Iroda általi közlését követõ harmincadik napon lépnek hatályba.
Díjtáblázat:
chilei peso ($CL)
Törzsek tárolása (30 évig)

425 000

Életképességi bizonylat kiállítása

45 000

Minta kiadása

60 000

Tájékoztatás

15 000
Az díjak nem tartalmazzák a Chilén belüli szállítási és egyéb költségeket.
Ez az értesítés olvasható a WIPO honlapján (www.wipo.int/budapest).
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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS
A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MADRIDI
MEGÁLLAPODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZÕKÖNYV
Új-Zéland csatlakozása

Új-Zéland Kormánya 2012. szeptember 10-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról
szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó, Madridban 1989. június 27-én elfogadott, 2006. október 3-án és 2007. november 12-én
módosított Jegyzõkönyv vonatkozásában. Az említett okmány mellékletét képezik a következõ nyilatkozatok:

–

összhangban a Madridi Jegyzõkönyv (1989) 5. cikke (2) bekezdésének d) pontjával és a Jegyzõkönyv 5. cikk (2) bekez-

dése b) pontjának megfelelõen az oltalom elutasításáról szóló értesítéshez való jog gyakorlásának a Jegyzõkönyv 5. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti egyéves határidejét 18 hónap váltja fel, illetve a Jegyzõkönyv 5. cikk (2) bekezdése c) pontjának megfelelõen, ha az oltalom elutasítása az oltalom engedélyezése elleni felszólaláson alapulhat, az ilyen elutasítás a 18 hónapos határidõ lejárata után közölhetõ a Nemzetközi Irodával;

–

összhangban a Madridi Jegyzõkönyv (1989) 8. cikke (7) bekezdésének a) pontjával Új-Zéland, minden nemzetközi

lajstromozás tekintetében, amelyikben a Jegyzõkönyv 3ter cikke szerint megemlítik, valamint egy ilyen nemzetközi lajstromozás
megújítása tekintetében, a pótdíjakból és díjkiegészítésekbõl származó jövedelemrész helyett egyedi díjat kíván kapni; és

–

Tokelau alkotmányos jogállásával összhangban és figyelembe véve Új-Zéland Kormányának elkötelezettségét az Egye-

sült Nemzetek Kartája alapján megalkotott, Tokelau önrendelkezésrõl szóló törvényben rögzített, Tokelau önkormányzatának fejlesztése iránt, ez a csatlakozás csak akkor terjed ki Tokelaura is, ha Új-Zéland Kormánya az említett területtel folytatott egyeztetések
alapján ilyen érvényû nyilatkozatot helyez el a letéteményesnél.

A Madridi Jegyzõkönyv Új-Zéland tekintetében 2012. december 10-én lép hatályba.
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