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Verslag Forum/ExCo van AIPPI International, Helsinki, 5-10 septeber 2013 
 
 
Van 5-10 september vond het Forum/ExCo van AIPPI plaats in Helsinki. Ongeveer 15 leden van de VIE, 
de Nederlandse groep van AIPPI, waren daarbij aanwezig. 
 
Tijdens het ExCo zijn er vier nieuwe resoluties aangenomen naar aanleiding van de zgn. working 
questions: 
 
Q233: Grace period for patents 
Q234: Relevant public for determining the degree of recognition of famous marks, well-known marks and 
marks with reputation  
Q235: Term of copyright protection 
Q236: Relief in IP proceedings other than injunctions or damages 
 
De teksten van deze resoluties zijn tot stand gekomen op basis van de rapporten die door de diverse 
nationale groepen zijn opgesteld en op basis van de debatten die in Helsinki hebben plaatsgevonden. 
 
Verder is er in Helsinki gedebatteerd over een resolutie over ‘plain packaging’ naar aanleiding van nieuwe 
wetgeving in Australië en voorgestelde wetgeving in de EU die fabrikanten van rookwaren beperkingen 
opleggen over de wijze waarop zij hun merk mogen voeren op verpakkingen van tabaksproducten. In 
Helsinki werd nog geen consensus bereikt. Er ligt een concepttekst voor een resolutie waarover binnen 
enkele dagen elektronisch alsnog door het Executive Committee zal worden gestemd in de hoop dat er op 
tijd voor de stemming door het Europees parlement een resolutie zal zijn aangenomen. 
 
Ook is er wederom gedebatteerd over het Unified Patent Court. Het Executive Committee heeft een 
Position Paper aangenomen dat ingestuurd zal worden in het kader van de public consultation over de 
Draft Rules of Procedure. 
 
In 2014 zal er weer een World Congress zijn. Dit zal plaatsvinden in Toronto van 14 – 18 september. Daar 
zullen wederom delegates van alle nationale groepen discussiëren over vier nieuwe vragen met de 
bedoeling daarvoor resoluties aan te nemen. De vragen die in Toronto aan de orde zullen komen zijn: 
 
Q238: Second medical use or indication claims  
Q239: The basic mark requirement under the Madrid system 
Q240: Exhaustion issues in copyright law 
Q241: IP licensing and insolvency  
 
Leden van de VIE kunnen zich nu vast bij het secretariaat aanmelden voor deelname aan een werkgroep 
voor één of meer van de vragen. Zodra de working guidelines door het Bureau van AIPPI in Zwitserland 
zijn opgesteld, zullen de werkgroepen aan het werk kunnen. 
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