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Infokiri on eelkõige praktilise suunitlusega ja loodud eesmärgiga anda lühiülevaade
Eesti Patendiameti ning Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO)
pakutavate teenuste muudatustest ja uuendustest. Ühtlasi leiavad infokirjas
kajastamist olulisemad sündmused ametites, koostöö- ja lähenemisprogrammi
projektidega saavutatu ning huvitavamad disainilahendusi ja kaubamärke
puudutavad õigusvaidlused. Mõlemad ametid on Madridi ja Haagi süsteemi
lepinguosaliste ametid, seetõttu käsitletakse infokirjas ka Maailma
Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) uudiseid.
Täpsemalt räägime käesolevas infokirjas väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtete (VKEde) toetusfondi uuendustest, tipptasemel tehnoloogia kasutamisest
intellektuaalomandi (IO) valdkonnas ja anname praktilisi vihjeid EUIPO ning
Madridi süsteemi taotluste menetluse kohta. Õigusvaidluste osas juhatame lugeja
kohtupraktika ülevaadete juurde ja tutvustame üldkohtu ning EUIPO
apellatsioonikoja otsuseid, kus on käsitletud väikeriigi nime kirjeldavat iseloomu ja
asendimärgi eristusvõimet.
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Üha rohkem Eesti ettevõtteid taotleb IO kaitsmiseks
hüvitist VKEde fondist
SME Fund ehk VKEde fond, mille eesmärk on pakkuda rahalist tuge ELis
tegutsevatele ettevõtetele IO kaitsmiseks, tuli aasta algul välja mitme
uuendusega ja kogub Eesti ettevõtjate seas üha suuremat populaarsust.
Selle aasta esimese viie kuu jooksul on fondist toetust taotlenud juba 123
Eesti ettevõtet.

Mis on sel aastal muutunud?



Toetatavate tegevuste hulka on lisandunud patendi taotlemine.



Põhilõivude kõrval kuuluvad nüüd hüvitamisele ka mitu teist lõivu.

Laienenud on geograafiline ulatus ja nüüd saab taotleda hüvitist kaubamärgi
ning disaini kaitsmisel ka väljaspool ELi.

Milliseid tegevusi ja millises ulatuses fondist toetatakse?
Fond on jagatud kaheks vautšeriks, millest esimene väärtuses kuni 1500
eurot on mõeldud kaubamärkide ja disainide registreerimiseks ning teine
väärtuses kuni 750 eurot leiutiste patenteerimiseks.

Toetatavad tegevused ja hüvitise suurus
KAUBAMÄRGID JA DISAINID (vautšer 1)
Riigisisene, regionaalne või ELi tasandi taotlus ‒ taotluse esitamise,
täiendavate klasside, registrisse kandmise ja avaldamise lõivudest
hüvitatakse 75%.
KAUBAMÄRGID JA DISAINID (vautšer 1)

Taotlus riikidesse väljaspool ELi ‒ WIPO rahvusvahelise taotluse põhilõivust
ja lõivudest valitud/märgitud piirkondades (v.a EL) hüvitatakse 50%.
PATENDID (vautšer 2)
Riigisisene taotlus ‒ patenditaotluse esitamise, uudsusotsingu tegemise,
ekspertiisi, patendi väljaandmise ja avaldamise lõivudest hüvitatakse 50%.

Kuidas toetust taotleda?
1.

Esmalt tuleb EUIPO VKEde fondi1 lehel luua ettevõttele konto ja täita
toetustaotlus. Selleks tuleb ettevõtjal valida, millist vautšerit ta soovib.
Soovi korral võib taotleda mõlemat korraga.
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2.

15 tööpäeva jooksul saabub toetusotsus või selgitustaotlus
lisaandmete esitamiseks. Positiivse toetusotsuse korral saadetakse
ettevõtjale vautšer(id), mis tuleb aktiveerida järgmise nelja kuu jooksul.

3.

Alles seejärel saab ettevõtja asuda oma intellektuaalomandit kaitsma,
esitades kaubamärgi-, disaini- või patenditaotluse valitud riikidesse ja
tasudes lõivud.

4.

Peale riigilõivude tasumist avaneb ettevõtjal võimalus esitada EUIPOle
tagasimakse saamiseks hüvitistaotlus. Hüvitistaotluse esitamisega
loetakse vautšer aktiveerituks ja avaneb lisaperiood, mille jooksul saab
taotleda lisakulude hüvitamist. Siia alla kuuluvad lisalõivud esmaste
tegevuste eest või lõivud, mis on seotud uute tegevustega (näiteks
uus kaubamärgi- või disainitaotlus).

Kes saavad fondist toetust taotleda?
Toetust saavad taotleda kõik ELi territooriumil asutatud ettevõtted, millel on
vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või
aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot. Toetustaotluse võib esitada
ettevõtte esindaja ise või saab pöörduda abi saamiseks patendivoliniku
poole.

Lisateave
VKEde fond on Euroopa Komisjoni ja EUIPO ühisalgatus. 2021. aastal
taotles fondist toetust ligikaudu 13 000 ettevõtet üle ELi, sh enam kui 200
Eesti ettevõtet. Selle aasta viie esimese kuuga on toetustaotluse esitanud
10 738 ettevõtet, sealhulgas 123 ettevõtet Eestist. Neist 77,4% on
mikroettevõtted ja üle 20% on väikeettevõtted. Kõige populaarsem on
vautšer 1, mida on taotletud 123 korda ja millega saab hüvitist disainide ning
kaubamärkide kaitsmisel. Enamasti taotlevad hüvitist ettevõtted ise, kuid
ligikaudu kolmandik toetustaotlusi esitatakse patendivolinike vahendusel.
Välja maksmisele kuuluva hüvitise keskmine suurus on 807 eurot.

Täpsemat teavet toetuse taotlemise kohta saab VKEde fondi veebilehelt.

Tipptasemel tehnoloogia kasutuselevõtt
Plokiahel
EUIPOs algatati eelmisel aastal IO-valdkonnas Euroopa esimene
plokiahelatehnoloogial põhinev platvorm, mille abil IO-asutused ja nende
kliendid saavad kasutada paremat teenust. Maailma suurimates kaubamärgi
ning disaini andmebaasides TMview ja DesignView kasutatakse nüüd
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plokiahelatehnoloogiat, mis võimaldab ülikiiret, usaldusväärset ning turvalist
andmevahetust.
EUIPO sai plokiahelatehnoloogial põhineva lahenduse eest Global Business
Tech Awards 2022 peaauhinna parima tehnilise lahenduse eest avalikus
sektoris. Žüriisse kuuluvad juhtivad rahvusvahelised eksperdid, kes leidsid,
et EUIPO loodud lahenduse rahvusvaheline ulatus on tõeliselt muljet avaldav
ja see loob olulist efektiivsust ning kasutusväärtust maailma ettevõtete jaoks.
Eesti Patendiamet on üks kahest Euroopa ametist, kes on lisaks EUIPOle
liitunud plokiahelatehnoloogia kasutamisega. Esimene liituja oli Malta amet,
Eesti liitus 2022. aasta veebruaris. Need kolm ametit saavad nüüd ühenduse
TMview ja DesignView’ga plokiahelatehnoloogia kaudu kiirusega, mis on
peaaegu võrdne reaalajas kuvamisega.

Tehisintellekt
Tehisintellektil on tulevikus võtmeroll IO-ametite töös. EUIPOs võetakse
esimest korda kasutusele kaupade ja teenuste võrdlemine tehisintellekti abil
kaubamärkide suhteliste keeldumisaluste hindamisel. Eksperdid testisid
töövahendit 2022. aasta jaanuaris. Nende antud tagasiside oli positiivne ja
julgustas töövahendit edasi arendama.
Tehisintellektil põhinev lahendus koosneb algoritmist, mis on loodud
analüüsima konkreetset kaupade või teenuste paari. See võimaldab võrdlust
ajalooliste andmete põhjal 420 000 kaupade ja teenuste paari hulgast.
Otsingus kasutatakse ka Similarity andmebaasi, mis võimaldab tuvastada
kõige sarnasemad, tähenduse poolest kokkulangevad paarid. Uus süsteem
pakub välja ka asjakohaseid põhjendusi varasematest otsustest, mis on
abiks uute otsuste kirjutamisel.
EUIPO infokiri Alicante Uudised, aprill, mai ja juuni 2022

Praktilised vihjed
Müügiteenuste sõnastus
Klassis 35 müügiteenuste nimetamisel ei piisa väljendist müük. Kooskõlas
Nizza klassifikatsiooni seletavate märkustega ei ole väljend müük piisavalt
selge ja täpne, et määratleda teenuse olemust. Kaupu saab müüa mitut
moodi ja müügi moodus peaks olema teenuste loetelus täpsustatud, et
sõnastus oleks aktsepteeritav.
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Seega näiteks sõnastus rõivaste müük ei ole piisavalt täpne, kuid rõivaste
jaemüük või rõivaste hulgimüük on aktsepteeritavad. Täpne sõnastus võib
osutuda otsustavaks, kui on vaja tõestada kaubamärgi tegelikku kasutamist.

Volikirja ei ole alati vaja
EUIPOsse
saabub
suur
hulk
volikirju,
esmajoones
kasutajaorganisatsioonidelt. Tihti on need ebavajalikud, kuna ametis
eeldatakse, et volitus on antud. Volikirjade ebavajalik esitamine võib
pikendada menetlust, näiteks takistada kaubamärgi kiirendatud menetlust.
Ebavajalike volikirjade esitamise vältimine muudab menetluse mugavamaks
nii taotlejate, volinike kui ka EUIPO jaoks.
Niisiis, millal on vaja esitada volikiri? Kui volikirja on vaja, võetakse
volinikuga ühendust ja täpsustatakse selle esitamise tähtaega. Asjaolud,
mille puhul tuleb EUIPOsse esitada volikiri, on nimetatud EUIPO suuniste2
A osa 5. jaotises.
EUIPO infokiri Alicante Uudised, aprill ja mai 2022

Madridi süsteemi uudised
Omaniku muutmise veebiteenus
Madridi süsteemi kasutajad saavad nüüd esitada kaubamärgi omaniku
muutuse taotluse e-teenuste portaali WIPO IP Portal3 kaudu. See võib olla
osaline või täielik omaniku muutumine. E-teenus on vormi MM5 e-versioon,
kus saab toimingu teha samm-sammult täielikult veebi vahendusel.
Toimingu tegemiseks on vaja oma WIPO kontoga portaali sisse logida, täita
vajalikud andmeväljad, e-allkirjastada taotlus ja tasuda nõutavad lõivud
WIPOle avatud konto kaudu või krediitkaardi abil. Seejärel saadetakse
WIPOst e-kirjaga kättesaamise kinnitus ja viitenumber.

Kohustuslik e-posti aadress
Vastavalt Madridi süsteemi haldusjuhendi lõike 11 muudatusele, mis jõustub
1. veebruaril 2023, peavad taotlejad ja nende esindajad suhtlema WIPO
Rahvusvahelise
Bürooga
elektroonselt.
Seega
rahvusvaheliste
registreeringute puhul, mille andmete hulgas ei ole WIPOle teatatud e-posti
aadressi, tuleb seda teha võimalikult kiiresti.
Alla 10% kehtivatest rahvusvahelistest registreeringutest on sellised, millele
ei ole lisatud e-posti aadressi. Rahvusvaheline Büroo võtab ühendust nende
registreeringute omanikega, et kannustada neid teatama oma e-posti
aadress nii ruttu kui võimalik. Andmebaasist Madrid Monitor on võimalik
kontrollida, kas registreeringu juures on e-posti aadress või mitte. E-posti
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aadressi on võimalik teatada WIPO veebiteenuse4 kaudu, valides omaniku
või esindaja andmete muutmise.
WIPO Madridi süsteemi uudised 27.04.2022; WIPO infoteatis nr 19/2022

Kohtupraktika ülevaated
Kohtupraktika uurimused
2021. aasta mais algatati EUIPO apellatsioonikoja järjepidevuse projekt,
mille eesmärk on toetada otsuste järjekindlat praktikat. Selleks analüüsitakse
kohtupraktikat ja korraldatakse arutelusid, et identifitseerida suundumusi ning
arendada õiguslikes küsimustes välja ühine arusaam, mis avaldatakse
kohtupraktika uurimuse aruannetena. Aruannete eesmärk on suurendada
teadlikkust ja otsuste ettearvatavust ning läbipaistvust.
Esimesed aruanded on avaldatud EUIPO veebilehel5. Muu hulgas on
avaldatud aruanne kaubamärkide kohta, mis on vastuolus avaliku korra või
heade tavadega, ja aruanne loosungite eristusvõime kohta.
Need aruanded on apellatsioonikodade töödokumendid, mis kajastavad
arutelude tulemusi aruande kuupäeva seisuga. Aruanded ei ole
apellatsioonikodade otsuste suhtes siduvad.

IO-õiguste rikkumise ja jõustamise kohtupraktika
EUIPO vaatluskeskuse6 veebilehel avaldatakse kokkuvõtted uuemast
kohtupraktikast Euroopas IO-õiguste rikkumise ja jõustamise kohta.
Praeguseks on avaldatud 234 kokkuvõtet võtmetähtsusega otsustest riikide
kohtutest ja Euroopa Kohtust.
Dokumendi esimeses osa on esitatud kõige uuemad juhtumid, teises osas
on alates aastast 2018 kuni novembrini 2021 tehtud olulisemate otsuste
kokkuvõtted. Dokumendi eesmärk on anda juristidele, kohtunikele ja
õigusloomega tegelejatele sisukas ülevaade hiljutistest suundumustest selle
valdkonna kohtupraktikas.
Mõned näited otsustest, mille kokkuvõtted on avaldatud:


Taanis otsustas kohus, et üldtuntud ja maineka kaubamärgi
(käesoleval juhul Louis Vuitton) kasutamine taaskasutatud
materjalidest valmistatud kaupadel, kus kaubamärk on taaskasutatava
materjali osa, on kaubamärgiõiguse rikkumine;



Saksamaal otsustas kohus kaubamärgiõiguste ammendumise suhtes,
et luksuskaupade kaubamärgi omanikul on õigus keelata oma
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kaubamärgiga tähistatud kauba edasimüük allahinnatud kauba poes,
kuna see kahjustab kaubamärgi luksuslikku mainet;


Taanis analüüsis kohus, kas
kasutamine ajakirjandusartiklite
paroodia erandi alla;



Hollandis analüüsis kohus Anne Franki päeviku avaldamisega seotud
autoriõiguse rikkumist seoses sellega, et erinevalt Hollandist on osas
riikides teose autoriõigus lõppenud;



Euroopa Kohus otsustas kohtuasjas C-433/20, et autoriõigusega
kaitstud sisu suhtes, mida kujutatakse pilves isikliku kasutamise
otstarbel, kehtib isikliku kasutamise eesmärgil reprodutseerimise
erand;



Eestis analüüsis Riigikohus, kuidas kindlaks määrata õiglase tasu
suurus fonogrammitootjatele ja esitajatele, kui fonogramme
kasutatakse äritegevuses ning edastatakse avalikkusele;



Euroopa Kohus kinnitas oma otsusega kohtuasjas C-140/19, et
direktiiv (EL) 2019/790, mis käsitleb autoriõigust ja autoriõigusega
kaasnevaid õigusi digitaalsel ühtsel turul, on kooskõlas ELi
põhiõiguste hartaga;



Euroopa Kohus tegi kaks otsust (kohtuasjades C-559/20 ja C-531/20),
milles käsitletakse IO-õiguskaitse juhtumitega tegelevatele juristidele
makstavaid tasusid.

väikese merineitsi kuju fotode
illustreerimiseks võiks langeda

EUIPO infokiri Alicante Uudised, märts, aprill, mai ja juuni 2022

Üldkohtu otsus kohtuasjas T-806/19
Üldkohus tegi 23. veebruaril 2022 otsuse kohtuasjas T-806/19 (Govern
d'Andorra vs. EUIPO), kus käsitletakse väikeriigi nimetuse kirjeldavat
iseloomu ja analüüsitakse selle kirjeldavust eri kaupade ning teenuste
suhtes.

Asjaolud
Andorra Vürstiriigi valitsus esitas taotluse allpool kujutatud märgi
registreerimiseks ELi kaubamärgina kõigi Nizza klassifikatsiooni kauba- ja
teenusklasside ulatuses. Muu hulgas on kaupade ja teenuste loetelus
nimetatud fotod, tubakas, finants- ning kinnisvarateenused, reisikorraldus,
kirjastamisteenused, hariduse, spordi- ja kultuuritegevusega seotud
teenused, ilusalongiteenused.
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EUTM nr 016797912
EUIPOs otsustati märgile õiguskaitse andmisest keelduda eespool nimetatud
kaupade ja teenuste suhtes. Ülejäänud kaupade ja teenuste suhtes
registreerimist takistavaid asjaolusid ei leitud. EUIPO apellatsioonikoda
nõustus selle otsusega, leides et asjaomane avalikkus tajub märki eespool
nimetatud kaupade geograafilist päritolu või eespool nimetatud teenuste
osutamise kohta kirjeldavana kaubamärgimääruse7 artikli 7 lõike 1 punkti c
mõistes. Taotleja esitas kaebuse üldkohtusse.

Kohtuasja sisu
Kohus leidis, et antud juhul tuleb kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti c
analüüsimisel asjaomaseks avalikkuseks pidada hispaania keelt kõnelevaid
ELi tarbijaid, sh tavatarbijaid ja professionaale, kellel on keskmine või kõrge
tähelepanelikkuse tase.
Fotode puhul kirjeldab sõna Andorra nende sisu ja geograafilist päritolu,
kuna näitab, et fotodel on kujutatud pilte Andorrast. Samuti tajub asjaomane
avalikkus sõna Andorra kui otsest viidet tubakale, mida turustatakse
Andorras soodsate tollitingimuste alusel, ja seetõttu näitab see sõna toote
geograafilist päritolu. Asjaomane avalikkus on teadlik Andorra Vürstiriigis
kehtivatest maksusoodustustest, seega seostab tarbija märgiga tähistatud
finants- ja kinnisvarateenuseid Andorra kui geograafilise kohaga. Lisaks on
Andorra hästi tuntud oma kultuuri, turismi ja soodsa kliima poolest. Seetõttu
tajub asjaomane avalikkus sõna Andorra reisiteenuste sihtkohana. Koolitusja haridusteenused võivad olla seotud Andorra haridussüsteemi spetsiifiliste
omadustega. Samuti seostab avalikkus märgiga tähistatud kultuuri- ja
sporditegevust Andorraga. Raamatute kirjastamise puhul tajuvad tarbijad
tõenäoliselt märki teenuste kvaliteedile viitavana, kuna Andorra oli minevikus
tuntud kirjandusteoste kirjastamise poolest. Lisaks on Andorra heaoluturismi
peamine sihtkoht ja seega kirjeldab sõna Andorra asjaomase avalikkuse
jaoks iluteenuste pakkumise kohta.
Seega kinnitas üldkohus apellatsioonikoja seisukohta, et tähis Andorra on
eespool nimetatud kaupu ja teenuseid kirjeldav kaubamärgimääruse artikli 7
lõike 1 punkti c mõttes. Üldkohus lükkas tagasi taotleja argumendi, et EUIPO
ekspert aktsepteeris märgi raamatute tähistamiseks klassis 16, kuid keeldus
registreerimisest kirjastamisteenuste suhtes klassis 41. See argument oli
esitatud liiga hilja, kuna aktsepteeritud kaubad ei olnud kohtumenetluse osa.
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Hagi jäeti rahuldamata. Selle otsuse peale on esitatud Euroopa Kohtusse
apellatsioonkaebus C-300/22 P.
EUIPO infokiri Alicante Uudised, mai 2022

EUIPO apellatsioonikoja otsus R 0057/2021-2
EUIPO apellatsioonikoda tegi 08.03.2022 otsuse nr R 0057/2021-2 allpool
kujutatud asendimärgi kohta.

EUTM nr 018131035
ELi kaubamärgina registreerimiseks esitati eespool kujutatud asendimärk
põllumajandusmasinate,
traktorite
ja
põllumajanduslike
treilerite
tähistamiseks klassides 7 ning 12. Märk koosneb punasest, mustast ja
kollasest värvist, mis on kantud sõidukile nii nagu reproduktsioonilt näha
võib. Sõiduki kuju on mittekaitstav.
EUIPOs keelduti märgi registreerimisest eristusvõime puudumise tõttu
vastavalt kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktile b, koosmõjus artikli 7
lõikega 2. Ekspert väitis, et põllumajandusmasinate turul on tavaline, et
kasutatakse eri värve ja varjundeid korduvatena kindlates asukohtades ning
seetõttu on asendimärk eristusvõimetu. Taotleja esitas kaebuse.
Enne artikli 7 lõike 1 punktil b põhinevale keeldumispõhjusele hinnangu
andmist kaalus apellatsioonikoda märgile osaliselt või täielikult õiguskaitse
andmisest keeldumist kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti a alusel,
kuna märgi asend ei ole kõigi kaupade suhtes piisavalt selgelt kujutatud.
Apellatsioonikoda märkis, et kuigi märgil kujutatud seadme kujule kaitset ei
taotletud, siis punase, kollase ja musta värvikombinatsiooni asend katab
reproduktsioonil kogu seadme nähtava osa. Seetõttu ei ole võimalik
värvikombinatsiooni toote välimusest ja selle eri osadest eraldada ning
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värvikombinatsioon on tootega lahutamatult seotud. Kaitset taotletakse
värvikombinatsioonile konkreetse toote, nimelt ketaskultivaatori peal.
Kaupade loetelus on aga nimetatud lai kaubakategooria põllutöömasinad ja
kaupade puhul, mis ei ole ketaskultivaatorid, ei ole võimalik kindlaks määrata
selget ning täpset õiguskaitse sisu. Seega leidis apellatsioonikoda, et
kaupade suhtes, mille puhul on märgi asend ebaselge, kehtib
kaubamärgimääruse artikli 7 lõige 1 punkt a. See keeldumispõhjus puudutab
kõiki kaupu, mis ei ole ketaskultivaatorid.
Kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti b suhtes nõustus
apellatsioonikoda EUIPO eksperdi otsusega, leides et värvid ei ole toote
välimusest ja selle eri osadest eristatavad. Sellises olukorras tuleb hinnata,
kas registreerimiseks esitatud tähis erineb oluliselt asjaomase
majandussektori normidest ja tavadest. Võttes arvesse toimikus esitatud
tõendeid, nõustus apellatsioonikoda, et põllumajandusmasinate Euroopa
turul on tavaline, et eri tootjad kasutavad oma toodangul spetsiifilisi
värviskeeme ja asjaomane avalikkus ehk põllumehed on sellest teadlikud.
Punast ja kollast värvi kasutatakse tihti ohutuse eesmärgil, tagades eri
seadmete nähtavuse. Värvidel on märku andev eesmärk siis, kui loetelus
nimetatud masinatega töötatakse, ja ka siis, kui need on kuhugi pargitud või
liiguvad maanteel ning kujutavad endast ohtu teistele liiklejatele.
Ketaskultivaatoril kujutatud värvikombinatsioon ei ole eriliselt meeldejääv ega
silmatorkav ja asjaomane tarbija tajub seda üksnes dekoratiivse
disainielemendina või äärmisel juhul turvalisuse eesmärgil valitud
värvikombinatsioonina.
Apellatsioonikoda järeldas sellest, et taotletav märk ei toimi loomuomaselt
ketaskultivaatorite kaubanduslikku päritolu näitava tähisena ehk sellel ei ole
eristusvõimet kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti b mõistes.
Kaebus jäeti rahuldamata.
EUIPO infokiri Alicante Uudised, mai 2022
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1

VKEde fond: https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/online-services/sme-fund

2

EUIPO suunised: https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/guidelines

3

WIPO IP Portal: https://ipportal.wipo.int/

4

Madridi süsteemi veebiteenus: https://www.wipo.int/madrid/en/manage/

5

Apellatsioonikojad: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/boards-of-appeal

6

EUIPO vaatluskeskus:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/case-law

7

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/1001,
14.
juuni
2017,
Euroopa
Liidu
kaubamärgi
kohta:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32017R1001
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Patendiamet
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

EUIPO
European Union Intellectual Property Office
Avenida de Europa 4
E-03008 Alicante, SPAIN
Fax +34 96 513 1344

Tasuta konsultatsioonid:
e-post kaubamark@epa.ee
tel
627 7937
e-post disain@epa.ee
tel
627 7918

Tasuta konsultatsioonid:
e-post information@euipo.europa.eu
tel
+34 96 513 9100
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