Dziennik Urzędowy
urzędu patentowego rzeczypospolitej polskiej

Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r.
Poz. 3
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany Protokółu do Porozumienia Madryckiego dotyczącego
międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 27 czerwca 1989 r.
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że decyzją Zgromadzenia Związku Madryckiego podjętą
na 21 nadzwyczajnej sesji tego Zgromadzenia, która odbyła się w dniach od 25 września do 3 października 2006 r.
nastąpiła zmiana art. 5 ust. 2 pkt (c) (ii) Protokółu do Porozumienia madryckiego dotyczącego międzynarodowej
rejestracji znaków, zawartego w Madrycie w dniu 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129 i 130).
Przyjęta zmiana weszła w życie z dniem 3 października 2006 r.
Zmieniony art. 5 ust. 2 pkt (c) (ii) otrzymał następujące brzmienie:
„Artykuł 5
Odmowa i unieważnienie skutków rejestracji międzynarodowej
w odniesieniu do niektórych umawiających się stron
1. (…)
2. (a) (…)
(b) (…)
(c) Takie oświadczenie może również precyzować, że kiedy odmowa ochrony spowodowana byłaby zgłoszeniem sprzeciwu co do udzielenia ochrony, urząd wspomnianej umawiającej się strony może zawiadomić
Biuro Międzynarodowe o takiej odmowie po upływie terminu 18 miesięcy. W odniesieniu do danej rejestracji
międzynarodowej taki urząd może dokonać zawiadomienia o odmowie ochrony po upływie 18 miesięcy,
ale jedynie wówczas, gdy:
(i) (…)
(ii) zawiadomienie o odmowie na podstawie zgłoszonego sprzeciwu dokonane zostanie w terminie jednego
miesiąca od upływu terminu dla wniesienia sprzeciwu, a w każdym razie nie później niż siedem miesięcy
od daty, od której biegnie termin dla wniesienia sprzeciwu.
(d) (…)
(e) Po upływie okresu dziesięciu lat od wejścia w życie niniejszego Protokółu Zgromadzenie dokona analizy
działania systemu ustanowionego przepisami pkt od (a) do (d). W następstwie tej analizy przepisy wspomnianych punktów mogą zostać zmienione jednomyślną decyzją Zgromadzenia*.”.

* Oświadczenie interpretacyjne przyjęte przez Zgromadzenie Związku Madryckiego:

„Art. 5 ust. 2 (e) Protokółu należy rozumieć jako umożliwiający Zgromadzeniu dokonywanie przeglądu działania systemu ustanowionego przepisami pkt od (a) do (d); należy również rozumieć, że wszelkie zmiany tych przepisów wymagają jednomyślnej decyzji
Zgromadzenia.”.

