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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

AZ ÚJ NÖVÉNYFAJTÁK OLTALMÁRA LÉTESÜLT NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY (UPOV)

A Tanzániai Egyesült Köztársaság csatlakozása az 1991. évi genfi szöveghez

A Tanzániai Egyesült Köztársaság Kormánya 2015. október 22-én letétbe helyezte csatlakozási okiratát az új

növényfajták oltalmára 1961. december 2-án létesült, Genfben, 1972. november 10-én, 1978. október 23-án és

1991. március 19-én felülvizsgált Nemzetközi Egyezmény vonatkozásában.

Az említett Nemzetközi Egyezmény 1991-ben felülvizsgált szövege a Tanzániai Egyesült Köztársaság

tekintetében 2015. november 22-én lép hatályba. Azon a napon a Tanzániai Egyesült Köztársaság az új

növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Unió tagja lesz, amelyet a fenti Nemzetközi Egyezmény hozott

létre.

Az UPOV költségvetéséhez történő éves hozzájárulás teljes összegéből való részesedés meghatározásakor a

Tanzániai Egyesült Köztársaságra egy hozzájárulási egység egyötöde (0,2) alkalmazandó.

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ

MADRIDI MEGÁLLAPODÁSHOZ

KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV

A Madridi Megállapodáshoz és Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat

17. szabálya (5) bekezdésének (e) pontja alapján tett nyilatkozat: Gambia

1. A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz

kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 17. szabálya (5) bekezdésének (e) pontja alapján a Gambiai

Köztársaság értesítette a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatóját arról, hogy a gambiai

Hivatal által hivatalból közölt ideiglenes elutasítás, amelyről a Nemzetközi Irodát értesítették, nem

képezheti a hivatal előtti felülvizsgálat tárgyát.

2. Ha ilyen nyilatkozatot tettek, azt úgy kell tekinteni, hogy a gambiai Hivatalnak a hivatalból közölt

ideiglenes elutasításról szóló értesítése az említett elutasítás megerősítését is tartalmazza (jelen nyilatkozat

hiányában ilyen megerősítés kellett volna, hogy a tárgyát képezze egy utólagos és külön nyilatkozatnak a

18ter szabály (2) vagy a 18ter szabály (3) bekezdésének megfelelően). A gambiai Hivatal hivatalból közölt

ideiglenes elutasítása ellen csak a szóban forgó hivatalon kívüli hatóságnál lehet fellebbezni.

3. Jelen nyilatkozat a Gambiai Köztársaság tekintetében 2015. december 18-án lép hatályba.
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AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE HELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ HÁGAI

MEGÁLLAPODÁS LONDONI SZÖVEGE

A megszüntetés elfogadása az Elefántcsontparti Köztársaság részéről

Az Elefántcsontparti Köztársaság Kormánya 2015. október 27-én letétbe helyezte az ipari minták nemzetközi

letétbe helyezésére vonatkozó, 1925. november 6-án aláírt Hágai Megállapodás 1934. június 2-án Londonban

felülvizsgált szövege („londoni szöveg”) megszüntetésének elfogadásáról szóló okiratát.

A megszüntetés hatálybalépéséről a WIPO akkor küld értesítést, amikor az elfogadó felek elérik a megfelelő

számot.
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