Kaupade ja teenuste samaliigilisuse
hindamise abivahend

Intellektuaalomandiametite kvaliteedistandardite
jagamise ja ühtlustamise abivahend

Similarity on otsinguvahend, mille abil saab hinnata, kas osalevad ametid käsitavad kaubamärkide ekspertiisis kaupu ja teenuseid samaliigilistena (ja millisel määral) või erinevatena. Lisaks
EUIPO-le ja Euroopa Liidu liikmesriikide ametitele
kavatsevad veebivahendiga liituda ka teiste riikide
ametid ning WIPO. Kaupade ja teenuste võrdlused
on teinud osalevad kaubamärgiametid, iga amet
reguleerib ise nende võrdluste avaldamist ning
vastutab nende õigsuse eest.

Quality on ühine kvaliteeditöövahend, mille
kaudu Euroopa Liidu intellektuaalomandiametid
saavad kinnitada, et täidavad teenuste läbipaistva
osutamise kohustust. Osalevad ametid võtavad
kohustuse kasutada ühiseid kaubamärgi- j
a
disainimenetlust puudutavaid kvaliteedistandar
deid, mis on vastuvõetavad kõikides Euroopa
Liidu ametites.

Teabe- ja õppevahend intellektuaalomandialaste
teadmiste omandamiseks
E-Learning on e-õppe vahend väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele intellektuaalomandiõigustest ja nende olulisusest. Alustamiseks tuleb
valida ettevõtte tegevusvaldkond. Ettevõtte tegevuse ja intellektuaalomandiõiguste seos seleta
takse lahti allpool loetletud etappide kaupa:

Kvaliteeditöövahendis on kutsutud osalema kõik
Euroopa Liidu intellektuaalomandiametid. Osalemiseks peavad ametid rakendama mitmeid kvaliteedistandardeid. Näiteks Eesti P
atendiameti
peamised eesmärgid on lühendadakaubamärgija disainitaotluste menetlusaega taotluse esitamisest kuni registreerimiseni. Kvaliteeditöövahendis
on võimalik võrrelda eri riikide ametite eesmärke
ja tulemusi teatud kvaliteedi
standardi suhtes.
Ametid esitavad kvaliteeditöövahendisse andmeid kord kvartalis.

1) miks on intellektuaalomand oluline;
2) mida on võimalik kaitsta;
3) kuidas seda kaitsta.
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Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) ja
liikmesriikide intellektuaalomandiametite
koostöö projektides. Tasuta veebivahendid, mille on nende projektide raames
välja töötanud EUIPO ja Euroopa intellektuaalomandiametid koostöös kasutajaühingutega, on kättesaadavad Euroopa
kaubamärgi ja disaini võrgustiku veebi
lehel www.tmdn.org.

Maailma suurim kaubamärkide andmebaas
TMview on EUIPO, WIPO ja eri riikide ametite
koostöös loodud otsinguvahend, mis võimaldab teha otsingut sellega liitunud riikide ametite
kaubamärkide andmebaasides, lisaks ka EUIPO
ja WIPO andmebaasides. Siin on soovitatav teha
otsingut enne Euroopa Liidu kaubamärgitaotluse
esitamist, kuna selle registreerimisel võivad takistuseks saada riigisisesed varasemad kaubamärgid
Euroopa Liidu liikmesriikides. Lisaks on sellega
liitunud riike, kes ei kuulu Euroopa Liitu, näiteks
USA, Norra, Venemaa, Türgi, Mehhiko jt. Seega on
võimalik teha otsingut ka nende riikide ametite
kaubamärkide andmebaasides.

Lihtsalt kasutatav ja arusaadav
registreeritud disainilahenduste andmebaas
DesignView on EUIPO, WIPO ja eri riikide ame
tite koostöös loodud otsinguvahend, mille kaudu
saab vaadata kõigi osalevate ametite registreeritud d
isainilahendusi ühesuguses vormingus,
sõltu
mata sellest, mis ametist andmed pärinevad. Sellega on liitunud Euroopa Liidu liikmes
riikide ametid ja mitme sellise riigi ametid, kes ei
kuulu Euroopa Liitu, näiteks USA, Norra, Venemaa, Türgi, Brasiilia jt. Seega on võimalik teha
otsinguid n
ende riikide ja EUIPO ning WIPO
disainilahenduste andmebaasides.

Abivahend kaubamärgitaotluses kaupade ja
teenuste loetlemiseks ning klassifitseerimiseks
TMclass on EUIPO, WIPO ja eri riikide ametite
koostöös loodud ühine kaupade ning teenuste
klassifitseerimise andmebaas, mis aitab kauba
märgitaotluste esitamisel kaupu ja teenuseid
otsida, tõlkida ning klassifitseerida. Lisaks on võimalik kontrollida, kas terminid esinevad veebivahendis osalevate ametite kaupade ja teenuste
andmebaasides. Lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele on veebivahendiga liitunud riike, kes ei kuulu
Euroopa Liitu, näiteks Kanada, Jaapan, Venemaa,
Hiina, Kolumbia jt. Seega on võimalik teha otsingut ka nende riikide ametite kaupade ja teenuste
andmebaasides. Veebivahendis sisalduv klassifikatsioonipuu on haldusvahend, mis aitab kasutajal enne kaubamärgi registreerimist aru saada,
millisesse jaotisse termin klassifitseeritakse. Selle
töötasid välja EUIPO ja Euroopa Liidu liikmesriikide
ametid koostöös WIPO-ga. Klassifikatsioonipuu
põhineb kaubamärkide registreerimisel kasutataval kaupade ja teenuste Nizza klassifikatsioonil,
kuid ei ole selle osa. Sellel ei ole õigusmõju kaubamärkide kontrollimisele ega kaupade ja teenuste
võrdlemisele.

Abivahend disainitaotluses vajalike
tootenimetuste otsimiseks ja tõlkimiseks
DesignClass on EUIPO ja eri riikide ametite
koostöös loodud ühtlustatud tootenimetuste
andmebaas, mis aitab disainitaotluse esitamisel tootenimetusi lihtsalt üles leida ning tõlkida.
Veebivahendiga on liitunud enamik Euroopa Liidu
liikmesriike ja EUIPO.

