EUROOPA LIIDU
INTELLEKTUAALOMANDI
AMET

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), mis kuni 23. märtsini 2016 kandis nime Siseturu Ühtlustamise
Amet (OHIM), on Euroopa Liidu detsentraliseeritud asutus, mis pakub ettevõtjatele ja novaatoritele intellektuaalomandi õiguskaitse teenust. Alates ameti loomisest 1994. aastal asub see Hispaanias Alicantes ja seal registreeritakse kaubamärke ning disainilahendusi, mille õiguskaitse kehtib kogu EL-is tervikuna.
EUIPO-s registreeritakse umbes 135 000 kaubamärki ja ligi 100 000 disainilahendust aastas, pakkudes seeläbi
intellektuaalomandiõiguste kaitset ettevõtetele ning üksikisikutele rohkem kui 500 miljonit tarbijat teenindaval
turul. See on olnud algusest peale ameti põhitegevus, lisaks tegeletakse koostöös liikmesriikide intellektuaalomandiametite ja teiste partneritega registreerimistavade ühtlustamise, ühiste töövahendite loomise, piraatlusja võltsimisvastase võitluse ning intellektuaalomandialase teadlikkuse tõstmisega.

TÖÖTAJAD
EUIPO-s töötavad inimesed on pärit Euroopa ja
maailma eri nurkadest. Ametil on viis töökeelt:
inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania keel.
Taotlusi menetletakse EL-i 23 ametlikus keeles.
Ameti põhimeeskond koosneb 800 ametnikust,
lisaks töötavad ametis lepingute alusel ajutised
teenistujad ja lepingulised töötajad. Euroopa
riikidest pärit kõrgkooli lõpetanutele, noortele
professionaalidele ja nooremtöötajatele pakutakse
õppepraktika võimalust.

KAUBAMÄRGID
EUIPO veebikeskkonnas liikmesriigi (näiteks eesti) keeles esitatud taotluse alusel registreeritud kaubamärk
kehtib kõigis EL-i liikmesriikides. Taotluse kättesaamise järel seda kontrollitakse ja töödeldakse. Kui puuduvad registreerimist takistavad asjaolud, siis kaubamärk registreeritakse ja selle kehtivust saab pikendada lõpmatult iga 10 aasta järel.
Täpsem teave: https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/trade-marks

DISAINILAHENDUSED
Kogu EL-is on kaks võimalust disainilahenduse kaitseks: EUIPO veebikeskkonnas liikmesriigi (näiteks eesti)
keeles esitatud taotluse alusel disainilahenduse registreerimine või disainilahenduse kaubanduslik kasutamine ilma registreerimata, tuginedes EL-i registreerimata disainilahenduse õigustele. Kaitse ulatus ja kestus
on nende variantide puhul erinev ning valik oleneb disainilahenduse kaitse strateegiast.
Täpsem teave: https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/designs

KOOSTÖÖ
EUIPO, EL-i liikmesriikide intellektuaalomandiametite, rahvusvaheliste organisatsioonide ja kasutajaühenduste koostöös on loodud Euroopa kaubamärgi- ja disainivõrgustik. Intellektuaalomandi kaitse süsteemid
peavad olema usaldusväärsed ja pakkuma kasutajatele kindlustunnet. Võrgustiku tegevuse lõppeesmärk on
pakkuda süsteemi kasutajatele tänapäeva elektroonsetel võimalustel põhinevat kvaliteetset teenust, lihtsustada teabe kättesaadavust ja ühtlustada registreerimispraktikat.
Täpsem teave: https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/european-trade-mark-and-design-network
Sarnaste eesmärkide nimel toimub ka rahvusvaheline koostöö, mis ulatub EL-ist väljapoole. EUIPO on ELi-väliseid riike hõlmavate EL-i rahastatavate projektide täitevasutus. Selliste projektide hulka kuuluvad näiteks
ASEAN-i riikide, Hiina, India ja Venemaa projektid.
Täpsem teave: https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/international-cooperation
EUIPO-l on tihedad sidemed kõigi oma partneritega: Euroopa riikide intellektuaalomandiametite, Maailma
Intellektuaalomandi Ameti (WIPO), Euroopa Patendiameti (EPO), kasutajaorganisatsioonide, TM5 ja ID5 rühmadega (kuhu kuuluvad USA, Jaapani, Hiina ja Korea intellektuaalomandiametid).
Täpsem teave: https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/our-partners

VAATLUSKESKUS
Alates 2012. aastast paikneb EUIPO-s intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskuses, kus tegeletakse intellektuaalomandi jõustamise küsimustega. Vaatluskeskus on ühtsel tegevusalusel
põhinev asutus, kus era- ja avaliku sektori ekspertidest moodustatud ajutrust kogub ning jagab andmeid
poliitikakujundajate ja intellektuaalomandi jõustamisega tegelevate asutuste abistamiseks. Lisaks tegeletakse intellektuaalomandialase teadlikkuse tõstmise ja andmebaaside loomisega.
Täpsem teave: https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/european-observatory

AKADEEMIA
EUIPO Akadeemia on asutuse õppekeskus, mis loodi
2011. aastal ja kus pakutakse õppe- ning arenguvõimalusi EUIPO ja EL-i intellektuaalomandiametite
töötajatele, EUIPO klientidele, akadeemilisele kogukonnale ning avalikkusele. Pidevalt korraldatakse
kindlale sihtgrupile suunatud koolitusi, seminare,
veebiseminare ja konverentse. Akadeemia raames
on välja töötatud e-õppe portaal, kus igal soovijal on
võimalus täiendada oma intellektuaalomandialaseid
teadmisi, läbida kursusi ja saada vastav tunnistus.
Täpsem teave: https://euipo.europa.eu/ohimportal/
et/learning

VAJALIKUD LINGID
EUIPO veebileht:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/home
Juhendid:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/practice
Andmebaas:
https://euipo.europa.eu/eSearch/
Taotluse esitamine:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/apply-now
https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/rcd-applynow
Lõivud:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/fees-andpayments
https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/rcd-feesand-payments
Kohtupraktika:
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic
Kasutajatugi:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/help

