NOUTĂŢI ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ÎNREGISTRAREA
INTERNAŢIONALĂ A MĂRCILOR PRIN SISTEM MADRID
(ARANJAMENT ŞI PROTOCOL)
Implicaţiile abrogării Clauzei de Salvgardare şi alte modificări care au
intrat în vigoare la 1 septembrie 2008

I.

Modificările art. 9 sexies din cadrul Protocolului de la
Madrid

- Art. 9 sexies (1) (a) – Abrogarea Clauzei de Salvgardare
Noul alin. (1) (a) al art. 9 sexies prevede că Protocolul şi doar
Protocolul se va aplica în totalitate, între părţile contractante care sunt
parte atât la Aranjament, cât şi la Protocol.
Astfel, începând cu 1 septembrie 2008, desemnările unei părţi
contractante ce este parte, în acelaşi timp, atât la Aranjament, cât şi
la Protocol, într-o cerere internaţională, sau desemnare ulterioară,
efectuate de către un solicitant sau un titular ce aparţine unei părţi
contactante membră, la rândul său, atât la Aranjament, cât şi la
Protocol, vor fi guvernate de Protocol.
- Art. 9 sexies (1) (b) – Termenul limită pentru notificarea unui
eventual refuz şi taxele individuale
Noul alin. (1) (a) al art. 9 sexies este completat de noul paragraf (1)
(b) care prevede că începând cu data de 1 septembrie 2008, pentru
orice desemnare guvernată de Protocol în virtutea art. 9 sexies, atât
termenul standard limită de un an pentru notificarea unui eventual
refuz, cât şi quantum-ul taxei standard (ce a crescut la 100 de franci
elveţieni) vor continua să se aplice.
II.

Implicaţiile modificărilor
Protocolului de la Madrid

art.

9

sexies

din
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Începând cu 1 septembrie 2008, în relaţiile mutuale dintre părţile
contractante membre atât la Aranjament, cât şi la Protocol, se vor aplica
prevederile Protocolului.
În cazul în care, o cerere internaţională sau o desemnare ulterioară nu
provine dintr- un stat contractant parte numai la Aranjament sau nu
se solicită protecţie într-unul din aceste state (Algeria, BosniaHerţegovina, Egipt, Kazakhstan, Liberia, Sudan şi Tadjikistan), o cerere

internaţională se va putea baza doar pe o cerere de marcă depusă la
oficiul de origine. Astfel, se va completa formularul MM2 (Cerere de
înregistrare internaţională guvernată exclusiv de Protocolul de la Madrid)
şi nu formularul MM1, ca până acum.
- De asemenea, în cazul unei desemnări ulterioare care nu provine
dintr-un stat contractant doar la Aranjament sau nu conţine o desemnare
într-un astfel de stat, aceasta poate să se bazeze pe o cerere de marcă
şi poate să fie prezentată direct la Biroul Internaţional al OMPI.
- Începând cu data de 1 septembrie 2008, toate cerereile
internaţionale vor putea fi depuse în oricare din limbile franceză, engleză
sau spaniolă.
- Referitor la quantum-ul taxelor standard, acesta a crescut de la 73
la 100 de franci elveţieni. Aceste sume se aplică în cazul în care trebuie
plătite taxele standard, respectiv pentru toate statele membre atât la
Aranjament, cât şi la Protocol.
- Toate desemnările privind Protocolul în virtutea noului art. 9 sexies
vor putea beneficia de posibilitatea conversiei acestora (în baza
prevederilor art. 9 quinquies din Protocol) în cazul radierii cererii sau a
înregistrării de bază pe care a fost fondată cererea internaţională.
- Cererea de înscriere a unei renunţări sau a unei radieri privind
toate desemnările guvernate de Protocol în virtutea noului art. 9 sexies,
vor putea fi transmise direct la Biroul Internaţional al OMPI.

