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Siseturu Ühtlustamise Amet
(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

koostöö ja lähenemine

Kas ulatuste suhtes jõutakse
kokkuleppele?
Klasside päistes nähakse mõnikord probleemi, mis viib erisuste tekkimiseni
intellektuaalomandi ametite vahel ning muudab ühiste tavade järgimise
keeruliseks.
Kuid viimastel aastatel on lähenemisprogrammi töörühm tasapisi töötanud selle
nimel, et saata lahknevused klasside päistega seotud tavades ajaloo prügikasti.
OHIMi institutsionaalsete suhete talituse juht Inge Buffolo on rõõmus, et
lahenduse suhtes on kokku lepitud.

Kas ulatuste suhtes jõutakse
kokkuleppele?
a. Kas ulatuste suhtes jõutakse kokkuleppele?
b. Klasside päised – võimalus lähenemiseks
c. Milline kasu on taksonoomiast?
d. Milleks klasside ulatused?

Kes on Bogdan?
Nüüd on koostöövahenditel
aeg särada!
Projekti kirjeldus: Vanemus
Porjekti portfelli uuendused
IPC&C infolehte koostatakse OHIMi
strateegilise kava 6. tegevussuuna (Euroopa
võrgustiku arendamine) toetamiseks.
Täpsemalt KI 27 (ühiste vahendite loomine
koostööfondi kaudu), KI 28 (tavade
lähendamise soodustamine) ja KI 29 (ELi
jõustamistegevuse toetamine).

Juuni 2012

“

Minu arvates
peaksime
tunnustama kõiki
töörühma liikmeid
nende raske töö,
otsustuskindluse ja
entusiasmi eest.

“

Sisukord

Inge Buffolo
OHIM

Kõnealune lahendus seisneb klasside ulatuste kasutuselevõtus, mille puhul on
tegemist töörühma valitud kirjeldavate terminitega, mis on koostatud põhimõttel
üksikult üldisele, nii et need on piisavalt üksikasjalikud ning kirjeldavad kõiki
nende alla kuuluvaid kaupu ja teenuseid.
Klasside ulatused erinevad klasside päistest kahe olulise omaduse poolest:
esiteks ei põhine need Nizza klassifikatsioonil; teiseks on need koostatud nii,
et kuigi need hõlmavad klassis sisalduvaid termineid, ei ole neid võimalik päiste
sõnastusest tuletada (vt „Milleks klasside ulatused”, lk 5).
Käesolevas IPC&C infolehes tutvustatakse mitmeid artikleid, milles selgitatakse
taksonoomiat, klasside ulatusi ja töörühma lähenemisviisi. Kirjeldame edasisi
meetmeid ning näitlikustame neid mitmete riiklike intellektuaalomandi ametite
seisukohtade kaudu lähenemisprotsessile.
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Edasised meetmed
Klasside päiste projekt koosneb neljast tööpaketist (WP1WP4). Alicantes 25.-28. juunil toimunud koosolekutel
kohtus töörühm selleks, et:
kinnitada WP1 (ühiste tavade põhimõtted) ja WP2
(teabevahetuskava).
Algatada pakett WP3, mille käigus tehakse
ettepanek võtta vastu klasside ulatuste esimene
püsiv versioon, mis põhineks taksonoomilisel
struktuuril, korraldatakse klasside ulatuste tõlkimine ja
koostatakse ajakava ühiste tavade, sealhulgas töökorra
ja IT-süsteemide rakendamiseks.
Algatada pakett WP4 ühise tegevuskava
koostamiseks, et tegeleda varem registreeritud
kaubamärkidega.

Töörühma ülesanne oli leida viis, kuidas väljuda olukorrast,
kus ametid ei saa kokkuleppele klassipäiste kasutamise
suhtes, ning saavutada ühine ja kõigile vastuvõetav
lähenemisviis.
See oli aeg, mil ELi liikmesriikide 26 ametist 17 kohaldasid
lähenemisviisi „tähendus ühtib kirjasolevaga”, mille
kohaselt tõlgendati terminit nii, et see hõlmas üksnes
selles esitatud kirjeldusega kattuvat, samas ülejäänud
üheksa ametit, sealhulgas OHIM (nagu märgitud eesistuja
16. juuni 2003. aasta teatises nr 4/03)1 tõlgendasid klasside
päiseid nii, et need hõlmasid kõiki klassi kuuluvaid kaupu
ja teenuseid.
Sellised erinevused tavades ja tõlgendustest tekitasid
mitmes ametis kaubamärki registreerida soovivates
taotlejates segadust, sest sama kaupade ja teenuste loetelu
võidi erinevates jurisdiktsioonides erinevalt tõlgendada.

KLASSIDE PÄISED
VÕIMALUS LÄHENEMISEKS
aasta juulis kohtus klasside päiste töörühm esmakordselt
selleks, töötada välja „üldiselt vastuvõetavad ja
kõikehõlmavad klassifikatsiooniterminid, mis ideaalis
hõlmaksid kõiki kaupu ja teenuseid, mis kuuluvad sel
hetkel antud klassi.”

“

“

“

Töörühmas valitseb väga meeldiv
õhkkond. Palju erinevaid arvamusi, kuid
meie eesmärk on ühine, nii et see on
tõesti hea.

“

Klassifikatsiooni puhul tekib kasutajal
probleem seoses sellega, et tänapäeval on
kaubamärgid rahvusvahelised. Erinevate
klassifitseerimistavade järgimine igas
ametis tekitab kasutajale probleeme, sest
taotlus tuleb koostada väga täpselt ning
klassifitseerimine on selle tegevuse juures
üks keerulisemaid osi.

Mikael Säll

Mike Foley

Rootsi riiklik amet

Ühendkuningriigi riiklik amet
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1 - Nüüdseks asendatud teatisega [nr 2/12].

Siseturu Ühtlustamise Amet
(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Selline olukord viis juriidilise ettearvamatuseni
prioriteetsuse, vanemuse, lõppenuks tunnistamise,
läbivaatamise ja eelkõige vaidlustamisotsuste korral, mil
vastuolevad kaubamärgid on registreeritud erinevaid
tavasid järgivates ametites, sest ei olnud selge, millist
tõlgendust oleks pidanud järgima.
Seda olukorda arvestades leidsid töörühma liikmed ja
riiklikud ametid, et nii kasutajate kui ka ametite huvides
tuleb klasside päiste tõlgendamist ühtlustada.
Esimesel
koosolekul
tegi
Ühendkuningriigi
amet ettepaneku, et uus tava peaks põhinema
lähenemisprogrammi klassifikatsiooni ühtlustamise
projekti raames loodud taksonoomiasüsteemil, milles
osaleb ka Ühendkuningriigi amet.

Nimetatud projekti eesmärk oli luua juba aktsepteeritud
kaupade ja teenuste ühtne andmebaas, mis oleks tõlgitud
kõikidesse ELi keeltesse. Selline ühine ühtlustatud
andmebaas koosneb ligikaudu 90 000 terminist ning
sellega on tänaseks ühinenud kaheksa ametit, kellele
lisandub peagi üheksas.
Selleks, et lihtsustada andmebaasi pidamist ning teha
kasutajatele vajalike kaupade ja teenuste leidmine
hõlpsamaks, otsustati luua Nizza klassifikatsiooni
terminitest koosnev uus hierarhiline struktuur, kus laiemad
mõisted jagunevad kitsamateks mõisteteks.
Seda struktuuri tuntakse kui taksonoomiat ning selle
loomine oli möödapääsmatu, et saavutada kokkulepe
klasside ulatuste kontseptsiooni suhtes.

MIS KASU ON TAKSONOOMIAST?
Struktuur põhineb Nizza klassifikatsiooni 45 klassil.
Nizza klassifikatsioon on ühetasandiline struktuur, nagu

Joonis 1

näha näites klassi 22 kohta, mille puhul on kirjeldus –
Nizza klassifikatsiooni päis - esitatud kõige üldistavamal
viisil, viidates valdkondadele, millega asjaomased kaubad
ja teenused on seotud.

KLASS 22
KLASS 22 Nizza
klassifikatsiooni päis:
Köied, nöörid, võrgud,
varjed, presendid, purjed,
kotid (mis ei kuulu teistesse
klassidesse); polstri- ja
täitematerjalid (v.a kummist
või plastist); tekstiilkiudtoore.

Terminite alfabeetiline loetelu:
Termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin;
termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin;
termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin;
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Joonis 2 2

KLASS 22
Rühma nimetus
Toortekstiilkiud ja
aseained

Alarühma nimetus
Kotid pakkimiseks,
ladustamiseks ja
kaubaveoks

OK

X

OK

Rühma nimetus
Polstri- ja
täitematerjalid

X

OK

Alarühma nimetus

Alarühma nimetus

Alarühma nimetus

Alarühma nimetus

Presendid,
varikatused

Telgid

Purjed

Köied, nöörid,
rihmad ja võrgud

OK

OK

OK

OK

Vastuvõetav (terminid on klassifitseerimiseks piisavalt üksikasjalikud)
Vastuvõetamatu / liiga ebamäärane (terminid, mis on klassifitseerimiseks liialt ebamäärased või üldised)

Taksonoomia on loogiline struktuur, milles kaubad ja
teenused on liigitatud hierarhiasse, kus riiklike ametite,
OHIMi ja WIPO tõhusa ja järjepideva koostöö
tulemusena on üldised rühmad paigutatud ülespoole ja
üksikasjalikumad allapoole.
Näiteks on eespool esitatud klassil 22 mitu tasandit,
mis jagunevad rühmade nimetusteks ja alarühmade
nimetusteks. Kui eksperdid peavad rühma või alarühma
nimetust kaupade ja teenuste tähistamiseks piisavalt
üksikasjalikuks, siis märgitakse see ära.
Kui rühma nimetus ei ole piisavalt üksikasjalik, nt „tekstiilist
ja kiudest valmistatud tooted”, siis tuleb allapoole liikuda,
kuni leitakse vastuvõetav alarühma nimetus. Nizza
klassifikatsiooni terminid sobituvad struktuuri rühma või
alarühma nimetuse alla (mõnikord alarühma nimetust
veel kord korrates), mis on klassifikatsiooni tähenduses
aktsepteeritud kui piisavalt üksikasjalik, et hõlmata kõiki
hierarhias allapoole jäävaid kaupu ja teenuseid. Klassides,
kus mõned terminid jäävad üle pärast seda, kui ülejäänud
on rühmitatud mõne alarühma nimetuse alla, tuleb need
terminid klassi ulatuse alla ükshaaval lisada.

“

Klasside päistega on see probleem, et
nende puhul on keeruline välja selgitada,
mis on neist välja jäänud või kas midagi
on üldse välja jäänud. Kuna taksonoomia
puhul võetakse konkreetsed terminid
ühtlustatud loendist, siis on taksonoomia
põhistruktuuri kasutades kohe selge, kui
midagi on välja jäänud, nii et selle vahendi
kasutamine oli loogiline.

Mike Foley
Ühendkuningriigi riiklik amet

“

OK

Rühma nimetus
Tekstiilist ja kiududest
valmistatud kaubad

Nizza klassifikatsiooni aluseks võttes võib taksonoomiat
kasutada selleks, et:
sobitada olemasolevad
rühmitatud struktuuri;

terminid

hierarhiliselt

võtta kasutusele ajakohane ja paindlik andmebaasipõhine
lähenemisviis, mis võimaldab kasutajatel oma kaubad
ja teenused kiiresti leida selle asemel, otsida neid
alfabeetilistest loenditest;
muuta andmebaasi pidev kontrollimine ja uuendamine
lihtsamaks.
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2 - Järgnevalt tutvustatakse üksnes illustreerival eesmärgil käimasolevat tööd jooniste ja klasside ulatustega. Hierarhiat võidakse enne taksonoomia lõplikku valmimist
muuta või see uuesti üle vaadata.
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(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

MILLEKS KLASSIDE ULATUSED?
Sageli soovivad kaubamärgi taotlejad saada kaitset
ühte klassi kuuluvate terminite rühma suhtes või kogu
klassi suhtes, ilma kaupade ja teenuste pikki loetelusid
kasutamata.

See on piisavalt laiaulatuslik, et hõlmata kõiki
klassifitseeritavaid termineid asjaomases klassis, olles
samas klassifitseerimiseks piisavalt üksikasjalik.

Selleks, et hõlmatud oleks terve klass, on mõned ametid
aktsepteerinud Nizza klasside päiseid, kuid töörühm
otsustas, et vajatakse midagi uut, sest puudus üldine
kokkulepe selles osas, et klasside päised on piisavalt
kõikehõlmavad.

Klasside ulatusega kaasneb see oluline
eelis, et tänu neile laheneb igaveseks
õigusliku ebakindluse probleem, sest
nad annavad selge ülevaate kõikidest
konkreetse termini alla jäävatest kaupadest.
Õiguslikust seisukohast tagavad klasside
ulatused tegelikult isegi suurema selguse,
kui lähenemisviis, et „tähendus ühtib
kirjasolevaga”, sest silmas peetaksegi üksnes
seda, mis kirjas!

OHIMi õigustalitus

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

“

Dimitris Botis

Verena von Bomhard

“

“

“

Klasside ulatuse projekti puhul on kõige
olulisem see, et lõpetatakse õiguslik
ebakindlus. Veel ei ole teada, kuidas see
mõjutab varem tehtud otsuseid, kuid
tulevikus on taotlejatel ja ametitel 100%
kasutuskindel süsteem.

Lahendusena pakkus töörühm välja klasside ulatused.
Klassiulatus on rühm termineid, mis üheskoos märgistavad
kõiki kindlal ajahetkel sellesse klassi kuuluvaid kaupu ja
teenuseid.
Klassiulatus põhineb taksonoomia struktuuril: see
koosneb kõige kõrgema tasandi rühmade nimetustest, mis
on vastuvõetavad asjaomase klassi liigitamisel vastavalt
taksonoomia struktuurile.
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Kuidas klasside ulatusteni jõuti?
Klassiulatus on loodud taksonoomia struktuuri põhjal,
valides klassifitseerimiseks vastuvõetavad kõrgeima tasandi
rühmade nimetused taksonoomia struktuuris.
Joonis 3

KLASS 34
Rühma nimetus
Tubakas ja
tubakatooted (sh
aseained)

Rühma nimetus

Rühma nimetus

Tikud

Suitsetamistarbed

OK

OK

Alarühma nimetus
Tuhatoosid
OK

OK

OK

Alarühma nimetus
Konteinerid ja
humidorid

OK

Alarühma nimetus
Tulemasinad,
välgumihklid,
sigaretisüütlid OK

Terminid, mis on klassifitseerimiseks piisavalt üksikasjalikud

Allpool esitatud näide klassi 34 kohta tähendab, et klassi
ulatuseks on „tubakas ja tubakatooted (sh aseained); tikud;
suitsetamistarbed”.

jõutakse vastuvõetavate ja kõikehõlmavate alarühmade
nimetusteni. Need moodustavad osa klassi ulatusest. Kui on
jõutud vastuvõetava ja kõikehõlmava rühma nimetuseni, siis
ei ole tarvis hierarhias madalamale liikuda.
Klassi 22 kohta (joonis 2) esitatud näites ei ole vastuvõetav
keskmise rühma nimetus „Tekstiilist ja kiududest valmistatud
kaubad” ning seetõttu koosneb klassi ulatus esimese ja
viimase rühma nimetustest ning lisaks hierarhia teisel tasandil
paikneva viie alarühma nimetustest.

Saksamaa riiklik amet

“

Katharina Mirbt

Kui kõrgeima tasandi rühma nimetus ei ole klassifitseerimiseks
vastuvõetav (nagu joonisel 2 „Tekstiilist ja kiududest
valmistaud kaubad”), siis ei ole rühma nimetus klassi ulatuse
osa. Selle asemel on vaja liikuda hierarhias allapoole, kuni
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“

“

“

Minu arvates on see saksa kasutajate jaoks
ülioluline teema. Klassifikatsioon iseenesest
on alati midagi sellist, mis tekitab hulgaliselt
lisatööd nii kasutajatele kui ka ametitele.
Õiget tüüpi terminis kokkuleppele jõudmine
on imetlusväärne, arvestades sellega,
kui lihtne võiks kõik olla, kui teatavates
terminites on kokku lepitud.

Kuna taksonoomia struktuur on loogiline ja
läbipaistev, siis peaks see andma taotlejatele
rohkem enesekindlust täpsemate terminite
kasutamisel, selle asemel, et kasutada pikki
kaupade ja teenuste loetelusid.

Dennis Scheirs
Programmijuht

Siseturu Ühtlustamise Amet
(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Seega on klassi 22 ulatus järgmine:
“Toortekstiilkiud ja aseained; kotid pakkimiseks, ladustamiseks
ja kaubaveoks; presendid, varikatused; telgid; purjed; köied, nöörid,
rihmad ja võrgud; polstri- ja täitematerjalid.”

Klassides, kus mõned terminid jäävad üle pärast seda, kui
teised on rühmitatud mõne alarühma nimetuse alla, tuleb
need terminid ükshaaval lisada klassi ulatuse alla.

Ettepanekud uute ühiste tavadega seotud
põhimõtete kohta (tööpakett 1)
Klassiulatust tõlgendatakse nii, et „tähendus ühtib
kirjasolevaga”, sest taksonoomia ise põhineb
süsteemil „tähendab seda, mis kirjas on”. Kuna
klassiulatus põhineb taksonoomial, hõlmab see
kõiki antud ajahetkel kõnealusesse klassi kuuluvaid
kaupu ja teenuseid.
Klassiulatus sisaldab üksnes klassifitseerimise
seisukohalt vastuvõetavate rühmade nimetusi.
See võimaldab mõistlikku ja reaalsusest lähtuvad
abstraheerimist, ilma et kirjeldus muutuks liialt
ebamääraseks.
Uutes ühistes tavades on kokku lepitud ja
riiklikud ametid, OHIM ja WIPO on valmis neid
kohaldama (taksonoomia osas), mis tähendab, et

edaspidi tõlgendatakse/aktsepteeritakse klasside
ulatusi järjepidevalt põhimõttel, et need tähendavad
täpselt seda, mis neis kirjas on.
Nizza klasside päised jäävad alles, kui taotleja seda
soovib, kuid neile ei anta konkreetset tõlgendust.
Nizza klasside päiste termineid käsitatakse
samamoodi nagu mis tahes teisi termineid kaupade
ja teenuste loetelus.
Riiklikud ametid tõlgivad ja kinnitavad rühmade
nimetused, millest moodustuvad ingliskeelsetele
originaalnimetustele vastavad klasside ulatused.
Kõnealuse tava järjepidevuse
koostatakse ühisstrateegia.

tagamiseks
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Kes on Bogdan?
Lähetatud riiklikele ekspertidele loodud OHIMi pikaajalise programmi kaudu tulevad riiklike ametite töötajad OHIMi tööle
tavaliselt kaheks kuni neljaks aastaks. Eksperdid töötavad koos OHIMi kolleegidega peaaegu kõikides OHIMi pädevusse
jäävates valdkondades. Nad pakuvad OHIMile kaasatoodud väärtuslikke kogemusi, enne kui pöörduvad koju, et jagada seal
oma uusi teadmisi ühenduse kaubamärgi ja tööstusdisainiga seotud süsteemide kohta. Käesolevas IPC&C väljaandes räägime
Rumeenia eksperdi Atanase Geavelaga (Bogdan) tema tööst koostööfondis.

Bogdan, nagu kõik teda tunnevad, on tuttav paljudele
koostöösse kaasatud ekspertidele kõikjal Euroopa Liidus.
Tema töö, mis seisneb koostööfondi tegevuse tutvustamisele
kaasaaitamises, viib teda kokku erineva keelelise ja kultuurilise
taustaga kolleegidega – sellesse suhtub ta ülimalt rahulikult,
sest lisaks oma emakeelele räägib ta nii inglise, prantsuse,
saksa ja viimasel ajal ka hispaania keelt.
Enne OHIMi lähetamist novembris 2010 töötas Bogdan

“

„Kui ma ametisse tööle asusin,
arvasin, et see on hea koht, kus veeta
paar aastat enne edasiliikumist mõnele
muule õigusega seotud alale, kuid siis
nakatas mind intellektuaalomandi
pisik,” meenutab ta.

kandidaate. Märkasin, et üks pakutud võimalustest hõlmas
rahvusvahelist koostööd ja ma mõtlesin, et see võiks olla
huvitav.
Üsna pea pärast seda istus ta juba teisel pool lauda kui
lootusest pakatav kandidaat. Ja ülejäänu on juba ajalugu...
Kuid see ajalugu on veel tegemisel. Nüüdseks on Bogdan
töötanud Alicantes üle 18 kuu ning loodab OHIMi jääda
veel umbes kaheks aastaks.
Tema töö on väga mitmekesine ning see seisneb
koostööfondi teabevahetusealases abistamises, mis
hõlmab e-kirjade saatmist, kirjalikke aruandeid, töörühma
koosolekute organiseerimist ja regulaarseid telefonivestlusi,
mida korraldab programmi juht Simon White. Ühtlasi peab
ta sidet OHIMi suhtekorraldustalitusega ning aitab koostada
IPC&C infolehte!

“

Rumeenia riikliku ameti rahvusvaheliste suhete ja
õigusosakonnas, mis asus Bukaresti kesklinnas. Ta asus seal
tööle 1997. aastal enne õigusalase kraadi kättesaamist ja kohe
kaasati ta ameti rahvusvahelisse töösse.
„Kui ma ametisse tööle asusin, arvasin, et see on hea koht, kus
veeta paar aastat enne edasiliikumist mõnele muule õigusega
seotud alale, kuid siis nakatas mind intellektuaalomandi
pisik,” meenutab ta.
Bogdan töötas Rumeenia ametis mitmete rahvusvahelise
koostöö aspektidega, mille kaudu tekkisid kontaktid WIPO,
EPO ja OHIMiga, kuid ta ütleb, et Alicante külastamiseks ei
olnud tal kunagi varem võimalust tekkinud.
Tema töö oli peamiselt seotud EPOga, sealhulgas Rumeenia
ühinemisega Euroopa patendikonventsiooniga 2004. aastal
ja ning hiljem jätkas ta tööd EPO peamise kontaktisikuna
Rumeenia ametis.
„Rumeenia amet palus mul osaleda komisjonis, kes valis
riiklike ekspertide hulgast OHIMi lähetamiseks sobivaid
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Simon ütleb: „Bogdani meeldiv käitumismaneer ja abivalmis
suhtumine teevad temast suhtekorralduse valdkonnas
suurepärase töötaja. Ta ise ei tunnistaks seda iial, kuid
tegemist on tõelise suhtlemiseksperdiga, kellel on väga
laialdased kogemused ning see ei jää märkamata.”
Kui Bogdanilt küsida, milliseid kohti Rumeenias peaksid
kolleegid võimaluse korral külastama, soovitab ta kohe oma
kodulinna Bukaresti. Ta tunnistab: „Nüüd, kus ma viibin

Siseturu Ühtlustamise Amet
(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Simon White

“

kodunt eemal, tunnen ma puudust asjadest, mis tunduvad
meile iseenesestmõistetavad. ”
Kohtade hulgas, mida peab ilmtingimata nägema, on kaunid
pargid ja järved, suuruse poolest maailmas teisel kohal olev
haldushoone (Rahvuse Maja, mis ehitati president Ceausescu
režiimi ajal) ja Rumeenia Kunstimuuseum.

Peaaegu juhusliku valiku põhjal nimetab ta siiski Hiinat,
Austraaliat ja Ameerika Ühendriike. „Ütleksin, et kõige
paremad mälestused on mul hiinlaste lahkusest ja austraallaste
sõbralikkusest. Aga mis puutub minu lemmikkohta, siis on
see kindlasti Lõuna-Florida USAs.”

“

Ütleksin, et kõige paremad
mälestused on mul hiinlaste
lahkusest ja austraallaste
sõbralikkusest. Aga mis puutub
minu lemmikkohta, siis on see
kindlasti Lõuna-Florida USAs.

Kuid millega meeldib Bogdanile vabal ajal tegeleda?
Üllatus, üllatus, maailmas ringi reisimine on nimekirjas
esimesel kohal, kuigi ta tunnistab, et talle meeldib ka lugeda
(pole kahtlustki, et lennukis).

“

“

Bogdani meeldiv käitumismaneer
ja abivalmis suhtumine teevad
temast suhtekorralduse valdkonnas
suurepärase töötaja. Ta ise ei
tunnistaks seda iial, kuid tegemist
on tõelise suhtlemiseksperdiga,
kellel on väga laialdased kogemused
ning see ei jää märkamata.

Kui temalt küsida, millistes kohtades oli kõige huvitavam,
ei tea ta, kust alustada. „Pool maailma – ja loodetavasti
õnnestub mul näha ka ülejäänud poolt.”

Kuid nagu kinnitavad kõik, kes Bogdani tunnevad, hindab ta
üle kõige inimsuhteid.

Nüüd on koostöövahenditel aeg särada!
Koostööfondi ja lähenemisprogrammi raames välja töötatud ITvahendid said sel aastal Washington D.C.-s peetud rahvusvahelise
kaubanduse komisjoni
(INTA) aastakoosolekul Euroopa
kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste võrgustiku väljapaneku
peamiseks tõmbenumbriks.
Külastajatel oli võimalus jälgida TMview’, EuroClassi, taksonoomia
ja vanemuse vahendi demonstreerimist.
Eduka mininäituse jätkuks pakuti OHIMi haldusnõukogu ja
eelarvekomitee koosolekutel ELi liikmesriikide esindajatele ja
kasutajaorganisatsioonidele INTA aastakoosolekul tutvustatud
nelja vahendi ning lisaks veel tulevase tarkvarapaketi, samalaadsuse,
DesignView, CESTO, kvaliteedi juhtimise süsteemi ja jõustamise
andmebaasi viimaste arengute demonstratsioone koos koos
võimalusega neid ise proovida.
Sarnane näitus korraldati ka neile, kes osalesid mais toimunud
tehnoloogiaalaste kontaktide koosolekul, ning väikesemamahuline
näitus võeti kaasa ka Euroopa Kaubamärgi Assotsiatsiooni (ECTA)
aastakonverentsile, mis toimus 20.-22. juunil Palermos, Itaalias.
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IP C&C
koostöö ja lähenemine

Projekti kirjeldus: Vanemus
IPC&C sai jutule vanemusprojekti juhi Jacqueline
Winkelmoleni ja OHIMi registri talituse juhi Alexandra
Apostolakisega, et asja kohta rohkem uurida.

“

Vanemusnõue võimaldab ühenduse
kaubamärgi omanikel säilitada
liikmesriigis samu õigusi, mis
neil oleks olnud siis, kui varasem
kaubamärk oleks jätkuvalt
registreeritud.
Jacqueline Winkelmolen

“

Nüüdseks on vanemusprojekt täisealiseks saanud.
Koos TMview ja EuroClassiga on sellest saanud üks
koostööfondi lõplikult valminud projektidest, millest on
nii kasutajatel kui ka ametitel suur abi tänu kõikides ELi
riiklikes ametites esitatud vanemusnõudeid puudutava
teabe paremale kättesaadavusele.

Milleks vanemust vaja on?

“

Sel aastal rakendavad projekti
üksteist riiklikku ametit:
Bulgaaria, Beneluxi riigid, Eesti,
Prantsusmaa, Kreeka, Leedu,
Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia,
Rootsi ja Ühendkuningriik.

“

OHIM on koostööfondi raames ja kannustatuna projekti
esimese etapi edust, mille käigus loodi vanemuse ühtlustatud
andmebaas, laiendanud vanemusandmete puhastamist nii,
et see hõlmaks kõiki ELi riiklikke ameteid.
Tänaseks on neli riiklikku ametit (Portugal, Ungari,
Tšehhi Vabariik ja Iirimaa) vanemusprojekti täielikult
ellu viinud, mis tähendab seda, et nad on teinud teabe
veebis kättesaadavaks ühtlustatud sõnastiku kasutamise,
vanemuse valdkonna kehtestamise ning hüperlinkide
loomise kaudu riiklikesse andmebaasidesse ja OHIMi
eSearch Plusi sisestatud kirjete vahel.
Sel aastal rakendavad projekti veel üksteist riiklikku
ametit: Bulgaaria, Beneluxi riigid, Eesti, Prantsusmaa,
Kreeka, Leedu, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Rootsi ja
Ühendkuningriik.
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Jacqueline: Andmed täpse vanemuse kohta on olulised neile
ühenduse kaubamärkide omanikele, kes on varem mõnes
ELi liikmesriigis registreerinud identse kaubamärgi, millest
on loobutud või millel on lastud aeguda. Vanemusnõue
võimaldab ühenduse kaubamärgi omanikel säilitada
liikmesriigis samu õigusi, mis neil oleks olnud siis, kui
varasem kaubamärk oleks jätkuvalt registreeritud. Ühenduse
kaubamärgi määruses nähakse ette ka võimalus pöörduda
tagasi riikliku kaubamärgi juurde, kui ühenduse kaubamärk
tagantjärele vaidlustatakse. Selleks, et vanemussätted
toimiksid, peab kasutajatel olema juurdepääs täpsetele ja
järjepidevatele vanemusandmetele.
Kus hoitakse andmeid vanemuse kohta?
Alexandra: OHIMis säilitatakse vanemusandmeid
ühenduse kaubamärkide failitöötlemissüsteemis ning need
on kättesaadavad ka CTM Download teenuse kaudu. Kui
ühenduse kaubamärgi omanik soovib nõuda vanemust,
peab ta esitama teavet olemasoleva riikliku kaubamärgi
kohta, millele tema nõue põhineb, ning seda kontrollitakse
ja see registreeritakse. Loomulikult peab see teave kattuma
riiklikus ametis registreeritud andmetega, nii et seda oleks
võimalik tõendada ja hiljem kontrollida.
Nii et milles siis on probleem?
Alexandra: Kahjuks oli nii, et kui me andmeid kontrollima
hakkasime, siis selgus, OHIM ja riiklikud ametid olid
andmeid registreerinud väga erinevalt. Ka meie andmetes
oli palju vigu seoses sellega, et kliendid olid esitanud
ebatäpseid registreerimisnumbreid või olime meie andmed
valesti sisestanud. Isegi juhul, kui numbrid olid õiged,
muutsid erinevused andmete kuvamise või esitamise viisis
algse registreeringu leidmise keeruliseks.

Siseturu Ühtlustamise Amet
(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Kas te võiksite mõne näite tuua?
Alexandra: Mõned kaubamärgiametid kasutavad arvudes
tühikuid või sümboleid, mida meie süsteemis ei esine.
Teistel juhtudel, näiteks Saksamaa puhul, on aastate
jooksul tehtud muudatusi arvude vorminduses. Sellised
erinevused teevad automaatse otsingu teel vanemust
puudutava teabe ühitamise keeruliseks või hoopis
võimatuks.
Jacqueline: Lisaks neile andmete vormindamisega seotud
probleemidele võib juhtuda, et kui riiklik kaubamärk
on aegunud või sellest on loobutud, siis ei ole andmeid
selle kohta riiklikul tasandil üldse säilinud. Võib juhtuda
ka seda, et toimik on märgitud aegunuks, ilma märketa
vanemusnõude kohta. Isegi kui vanemusnõue on ära
märgitud, võib see olla faili varjatumas osas või esitatud

“

“

76 000 kaubamärki esimeses etapis,
mis hõlmab 11 vanemusprojekti juba
rakendavat riiki.
Alexandra Apostolakis

teistsuguses sõnastuses, mis võib kasutajad segadusse
ajada.
Kui palju tööd kaasneb andmete korrastamisega?
Alexandra: Esimese etapi raames oleme kontrollinud
ligikaudu 76 000 kaubamärki, mis hõlmab 11
vanemusprojekti juba rakendavat riiki. Teises etapis
laiendasime vanemusnõuete registreerimisega seotud
andmete korrastamist kõikidele riiklikele ametitele,
hoolimata sellest, kas nad kavatsevad vanemusprojekti
rakendada või mitte. Teiseks etapiks oleme välja valinud
102 000 vanemusnõuet. Enamikel juhtudel kaasneb
sellega tühikute ja nullide eemaldamine arvudest ning
seda on võimalik teha automaatselt, kuid 4900 kirjet
tuleb puhastada käsitsi, sest muudatused või vead on
tavapärasest keerulisemad.
Kas selline tegevus on kasutajatele nähtav või
tehakse seda märkamatult?

parandamises, siis kasutaja seda ilmselt ei märka. Kuid
kui tegemist on oluliste erinevustega või kui tuleb teha
parandusi määruste kohaselt avaldamisele kuuluvates
valdkondades, siis teeb amet asjakohase registreerimise ja
avaldab teabe ühenduse kaubamärke käsitlevas väljaandes
CTM Bulletin. Kõikide selliste registreerimiste puhul
teavitatakse kaubamärkide omanikke või nende esindajaid
tehtud muudatustest.
Mida on vanemusprojektiga saavutatud?
Jacqueline: Enne projekti algust ei teadnud me, kui palju
tööd see endaga kaasa toob või kui palju kooskõlastamisi
tuleb teha koostööfondi vanemusprojekti meeskonna,
OHIMI registrite meeskonna ja riiklike ametite vahel. Juba
andmete puhastamine iseenesest on suur töö, kuid seda
oli tarvis teha ning edaspidi aitab see vanemusnõudeid
tõestada.
Neljas riigis, kus vanemusprojekt on täies ulatuses ellu
viidud ja 11 riigis, kus seda tehakse käesoleva aasta
jooksul, hakkavad riiklike ametite andmebaasid sisaldama
ühist sõnastust „Vanemusnõue ühenduse kaubamärgile”,
hoolimata sellest, kas kaubamärk on aegunud või on
sellest loobutud.
See on palju läbipaistvam kasutajale, eelkõige neile, kes on
huvitatud identse või sarnase kaubamärgi omandamisest
selles riigis. Oleme kõik väga uhked selle üle, mida me
üheskoos töötades oleme saavutanud ning usume, et
täpsed, järjepidevad ja läbipaistvad andmed teevad
kasutajate elu palju lihtsamaks.
TMview ja EuroClassi rakendamise kaasajastamine

TMview
Praegu osalevate
ametite arv:
Ametid, mille
ühinemist on oodata
käesoleval aastal

Euroclass

20

26

Austria
Saksamaa
Kreeka
Küpros
Iirimaa
Malta
Poola

Horvaatia
Läti
Rumeenia
WIPO

Alexandra: Kui puhastamine seisneb üksnes vormingu
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Projekti nimetus

Siseturu Ühtlustamise Ameti koostööfondi projekti portfell, aprill 2012
Kavatsus kasutusele võtta
(ametid)

Kujutise otsing

AT - BX - CZ - DK - EE - ES FR - GR - HU - IE - IT - LT - MT
- PL - PT - RO - SK - UK

TMview

AT - BG - BX - CY - CZ - DE - DK EE - ES - FI - FR - GR - HU - IE - IT
- LT - LV - MT - PL - PT - RO - SE
- SI - SK - UK (25)

Euroclass

AT - BG - BX - CY - CZ - DE DK - EE - ES - FI - FR - GR - HU
- IE - IT - LT - LV - MT - PL - PT
- RO - SE - SI - SK - UK (25)

Vanemus

Hinnanguline Hinnanguline
rakenduskulu valmimis
(EUR)
rakenduskulu

Projektide edenemise kirjeldus

2.2

2012

Tehnoloogia seisundi uuring on lõpetatud. Peagi algab kujundite
märgistamine. Arendamine on alanud, esimest väljalaset on oodata
juulis.

2.1

2013

Praegu käib intensiivne töö selle nimel, et toetada enne suve algust või
augusti alguses ühineda kavatsevate riikide rühma.

5.9

2013

Praegu osalevate ametite arv: 25, kusjuures Austria, Prantsusmaa,
Sloveenia ja USA ühinevad 2012. aasta alguses.
Ametid, mille ühinemist on oodata aasta jooksul: Ungari, Läti,
Rumeenia, WIPO ja Horvaatia.

BG, CZ, EE, FR, GR, HU, IE, LT,
PT, RO, UK

0.8

2012

Vanemusandmebaasi saab kasutada PT, CZ, HU ametite veebisaitidel ja
nüüd ka IE veebisaidil.
2012. aasta jooksul on oodata veel 11 riigi ühinemist selle projektiga.

Kvaliteet

CZ - DK - ES - FI - GR - HU - IT
- PT - RO - UK (10)

0.8

2012

Ühine standard on kokku lepitud. Mitmed tõhusad tööreisid
järgmistesse riikidesse: GR, CY, RO, LV, SI. Areng: projekt käib

Prognoosimine

DK - ES - GR - HU - IT - PL - PT
- UK (8)

0.7

2013

Projekt taasalgatati 15. novembril 2011 uuendatud projektikokkuvõtte ja
uue eelarvega. Töörühma esimene koosolek pärast projekti taasalgatamist
toimub 9.-10. veebruaril 2012 ning sellest võtavad osa 7 ametit. Projekti
kavatsevad rakendada 8 ametit. Areng: algus juunis/juulis

Kasutaja
rahulolu uuring

BG - BX -CY - CZ - DE - DK -ES
- FI - FR - GR - HU - IE - LV PL - PT - SI (16)

0.5

2013

Töörühm on kokku leppinud projekti ulatuses, metoodikas ja vahendis.
Meeskond koostab praegu riiklike ametite uuringutel põhinevat
võrdlevat uuringut. Areng: algus juulis

DesignView

BG - BX - CZ - DE - DK - EE - ES
- FI - FR - GR OBI - IE - LT - PL PT - RO - SE - SI - SK - UK (19)

2012

Käimas on arendamise viimane etapp. Töörühma kuuluvad
tootjaorganisatsioonid hakkavad rakendama veebiteenuseid ja tagama
juurdepääsu andmetele. Eesmärk on rakendada süsteem novembris
koos mitmete tootjaorganisatsioonidega.

Samalaadsus

BG - BX - DE - ES - FI - FR - GR
- HU - IE - LV - MT - PL - PT RO - SI - UK (16)

2012

Nüüdseks on vahend arendamisel. Osalevad intellektuaalomandi ametid
on alustanud paralleelselt tegeliku sisu loomist, mis imporditakse
lõplikusse tarkvaravahendisse pärast selle valmimist. See peaks tagama
sujuva kasutuselevõtu.
Kasutatavuse katsetamine on kavandatud juuli keskpaika. Lõplik
katsetamine toimub kava kohaselt septembris.

CESTO

BG - DK - ES - FR - GR - IE LV - MT - PL - PT - RO - SI - SK
(13)

1.3

2012

Prototüübi funktsionaalne versioon on valmis, katsetused algavad
juuli lõpus. Riiklikelt ametitelt ja kasutajate ühendustelt on laekunud
hulgaliselt positiivset tagasisidet, mis toetab prototüübi tehnilist
lahendust ja kontseptsiooni. Areng: projekt käib

BX - CY - DE - DK - ES - FI GR - IE - PL - RO - SE (11)

0.7

2012

Töörühmad ja DEPLOYED PM kasutavad portaali prototüüpi
koostöövahendina. Praegu tehakse tööd selleks, et integreeruda muude
projektide ühiste vahenditega. Look & Feel projekt lõpetatakse juuli alguses.

BG - CZ - DK - ES - HU - IT - LT
- RO (esialgse huvi alusel)

1.5

2014

Algatamine oleneb koostööfondi punkti 1.2.5 edukusest.

XML ja
arhitektuur

BX - DE - DK - FR - FI - GR OBI
- LT - PT - UK (9)

0.8

Tulevane
tarkvarapakett

AT - BG - FI - GR - IE - IT - LT LV - MT - PL - RO - SI - SK - UK
(14)

21.0

2015

Kaubamärkidega seotud taotluste elektroonilisel teel esitamise
kontseptsiooni testimine on lõpule viidud. Käimas on ettevalmistused
muude andmevoogude haldamiseks. Areng: projekt käib

E-õpe:

BG - CZ - DK - ES - FR - GR
-GR OBI - IE - LT - LV - PT - RO
- SI - SK (14)

1.1

2013

Kokkuvõtet muudeti novembri paketiga, liikudes koos koolitajatega
globaalse e-õppe platvormi suunas. Areng: algab juunis

Kõnekeskuse
vahend

CY - DE - DK- ES - FI - GR - PL
- RO - SI (9)

1.3

2013

Töö prototüübiga edeneb kiiresti.

Jõustamise
andmebaas

BG - BX - CZ - DK - ES - FR - GR
- GR OBI - HU - IE - PL - PT - RO SE - SI - SK - UK (17)

0.9

2013

Tarkvaranõuete spetsifikatsioon on valmis. Tarkvara arendamise algus
on kavandatud juunisse 2012.

BX - CZ - DK - ES - FR - GR GR OBI - IE - IT - PL - PT - RO
- SE - SI - SK - UK (16)

0.7

2013

Tarkvaranõuete spetsifikatsioon on valmis. Tarkvara arendamise algus
on kavandatud juulisse 2012.

Taotluste
esitamise ühine
portaal
Kvaliteedi
juhtimise
ühtlustatud
süsteem

Jõustamise
luureandmete
vahend
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2.0

1.1

Projekt on lõpule viidud

