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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

BUDAPESTI SZERZŐDÉS

A MIKROORGANIZMUSOK SZABADALMI ELJÁRÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ

LETÉTBE HELYEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI ELISMERÉSÉRŐL

A Chilei Köztársaság közleménye a nemzetközi letéteményes szerv jogállásának a nematodák tekintetében történő korlátozása

és a Collección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos (CChRGM) díjtáblázatának változása vonatkozásában

A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához 2014. november 28-án közlemény érkezett a Chilei Köztársaság

kormányától, amelyben a nemzetközi letéteményes szerv jogállásának a nematodák tekintetében történő korlátozása és a Collección

Chilena de Recursos Genéticos Microbianos (CChRGM), a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése

nemzetközi elismeréséről szóló, 1977. április 28-án Budapesten aláírt és 1980. szeptember 26-án módosított Budapesti Szerződés

szerinti letéteményes szerv díjtáblázatának változása vonatkozásában tájékoztatják.

A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzatának 4(2) szabálya (c) pontjával összhangban a nemzetközi letéteményes szerv

jogállásának a nematodák tekintetében történő korlátozása 2015. március 20-án lép hatályba, vagyis a közlemény időpontjától

számított három hónap elteltével.

A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzatának 12.2 szabálya (c) pontjának megfelelően a közleményben említett díj 2015.

február 19-én lép hatályba, vagyis a változásoknak a Nemzetközi Iroda által történt közlésétől számított harmincadik napon.

A közlemény elérhető a WIPO honlapján (http://www.wipo.int/budapest).

KÖZLEMÉNY

Amint az Főigazgató Úr számára ismeretes, a Collección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos (CChRGM) 2012 áprilisában a

mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés szerinti

nemzetközi letéteményes szerv jogállást szerzett.

A jogállás megszerzése óta a CChRGM minden megtett, hogy fejlessze és javítsa szolgáltatásait és eddig számos nemzeti, illetve

nemzetközi mikroorganizmus letétet vett át.

A CChRGM működését nemzeti jogszabályok szabályozzák, amelyek alapján évente új díjtáblázatot kell megállapítania. Ennek

megfelelően a letéti díjak 435 000 pesora emelkedtek.

Továbbá, a CChRGM átalakítására irányuló erőfeszítések részeként (ami lehetőleg az eredeti értesítésben említett biztosítékok

módosítását is tartalmazza) döntés született a nematodák letétbe helyezésének további értesítésig történő felfüggesztéséről. Ezideig

nem történt nematodáknak a Budapesti Szerződés szerinti letétbe helyezése.

Ezen közlemény a Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzatának 12.2 és 4.2 szabályai szerint került továbbításra.
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A VAKOK, LÁTÁSKÁROSULTAK ÉS OLVASÁSI KÉPESSÉGÜKBEN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK

NYOMTATOTT MŰVEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ

MARRAKESH-I SZERZŐDÉS

Megerősítés a Paraguayi Köztársaság részéről

A Paraguayi Köztársaság Kormánya 2015. január 20-án letétbe helyezte megerősítő okiratát a 2013. június 27-én Marrakesh-ben

elfogadott, a vakok, látáskárosultak és olvasási képességükben korlátozott személyek nyomtatott művekhez való hozzáférésének

elősegítéséről szóló Marrakesh-i Szerződés vonatkozásában.

A fenti Szerződés hatálybalépéséről a WIPO akkor küld értesítést, amikor a megerősítések, illetve a csatlakozások a Szerződés 18.

cikkével összhangban elérik a megfelelő számot.
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