IP C&C

Siseturu Ühtlustamise Amet
(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

koostöö ja lähenemine

Saavutuste aasta
Aasta on olnud koostööfondi ja lähenemisprogrammi jaoks
tõeliselt edukas.
2012. aasta oli edukas mõlema meetme jaoks ning mõlemas valdkonnas
saavutati konkreetseid tulemusi – seda tänu riiklike ja Beneluxi ametite,
Euroopa Patendiameti, Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni,
kasutajaühenduste ja OHIMi pühendunud tööle.
Üks vanimaid projekte, TMview, on muutunud veelgi paremaks ning seda on
külastatud alates esmakordsest avaldamisest pea miljon korda. Peaaegu pooled
külastustest toimusid 2012. aastal ning agaraimad kasutajad Euroopas olid
Hispaanias, Itaalias, Saksamaal, Bulgaarias, Ühendkuningriigis ja Prantsusmaal.
Novembris liitusid TMview'ga Saksamaa ja Austria ning enne 2012. aasta
lõppu või hiljemalt 2013. aasta esimeses kvartalis on valmis ühinema Iirimaa,
Poola, Kreeka ja Küprose ametid. Nende liitumisega saavutab TMview pärast
väga edukat kahtteist kuud täiskoosseisu.

Sisukord
Saavutuste aasta
Koostööfondi vahendite avaldamine

Koostööfondi projekti portfell
Roheline tuli taksonoomiale ja
klassiulatustele

Infolehte IPC&C koostatakse OHIMi
strateegiakava 6. tegevussuuna (Euroopa
võrgustiku arendamine) toetamiseks:
meetmed KI 27 (ühiste vahendite loomine
koostööfondi kaudu), KI 28 (tavade
lähendamise soodustamine) ja KI 29 (ELi
jõustamistegevuse toetamine).

Detsember 2012 / jaanuar 2013

“

2012. aasta oli edukas mõlema meetme
jaoks ning mõlemas valdkonnas saavutati
konkreetseid tulemusi – seda tänu riiklike
ja Beneluxi ametite, Euroopa Patendiameti,
Ülemaailmse Intellektuaalomandi
Organisatsiooni, kasutajaühenduste ja OHIMi
pühendunud tööle.

“

Bulgaaria patendiametis

Fantastiline aasta oli ka EuroClassil (nimetatakse ametlikult ümber TMclassiks
järgmiste kuude jooksul). 2012. aasta algas Austria liitumisega ning novembris
ühines 29. ametina Rumeenia. Kui aasta lõpus liitub ka Läti, on kõik ELi riigid
olemas! EuroClassi esimeseks aasiakeelseks liikmeks sai Jaapan ning vahend
on nüüd kättesaadav ka jaapani keeles.
Koostööfond täitis oma kohustuse tulla 18. novembril välja mitme uue
vahendiga, püüdes sellega hulgaliselt tähelepanu kogu Euroopas. See polnud
küll esimene kord, kui neid vahendeid tutvustati. Osalevad ametid ja kasutajad
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Vanemuse vahendi on enne 2012. aasta lõppu kasutusele
võtnud 13 riiki ning sellest on kasu ka kasutajatel.
Kvaliteedistandardid võetakse 2012. aasta lõpuks vastu
algselt prognoositud 11 asemel 18 riiklikus ametis.
DesignView oli kavas tuua detsembris välja katseprojektina.
Nüüd on see kasutusel seitsmes ametis, sealhulgas OHIMis,
sisaldades üle miljoni tööstusdisainilahenduse, ning 2013.
aasta alguses on valmis liituma järgmisedki riigid.

“

2013. aastal tõotab fondi
vaatenurgast saada kõige
olulisemaks uus vahendite kogum,
sealhulgas jõustamis- ja muud
projektid, nagu prognoosimine.

“

Katsetati kontrollijate abivahendit CESTO, sarnasuse
abivahendit ja kujutise otsimise vahendit ning need olid
18. novembril valmis ning ametid juba valmistuvad neid
vahendeid alates jaanuarist igapäevaselt kasutama hakkama.
Palju tööd tehti ka tarkvarapaketiga, eelkõige tänu Soome
ameti kindlameelsusele esimese elektroonilise esitamise
lahenduse katsetamisel. Novembri lõpus avas Soome
kohalikele kasutajatele elektroonilise esitamise piiratud
versiooni.
2013. aastal tõotab fondi vaatenurgast saada kõige
olulisemaks uus vahendite kogum, sealhulgas jõustamis- ja
muud projektid, nagu prognoosimine.
Plaanitust varem toodi 2012. aastal välja kasutajate rahulolu
uuringu vahend ning e-õppe vahend VKEdele.
Lähenemisprogrammil oli samuti edukas aasta.
Projekt „Fill-Up” – ühise kaupade ja teenuste andmebaasi
kinnitatud tõlge igasse keelde – moodustab suure osa
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klassifikatsioonide ühtlustamise projektist. Ning see on
riiklike ametite klassifikatsioonide ühtlustamise eeltingimus.
Aasta jooksul ühtlustati veel kuue ameti – Hispaania, Itaalia,
Portugali, Malta, Horvaatia ja Beneluxi intellektuaalomandi
ameti (BOIP) – klassifikatsioonid.
Kokku on projekt täidetud 75,5% ulatuses, kusjuures seitse
ametit veel tegelevad sellega. See tähistab olulise etapi
lõppu ning suurt sammu edasi.
2012. aastal lisandus ka kolm uut lähenemisprogrammi
projekti.
Alustati kujutismärkide absoluutsete keeldumispõhjuste,
mustvalgete märkide kaitse ulatuse ning segiajamise
tõenäosusest tingitud suhteliste keeldumispõhjuste
projektidega.
Igal projektil on neli tööpaketti – esimestega on juba algust
tehtud ning töörühmad pidasid 2012. aastal mitu väga
konstruktiivset koosolekut.
2012. aastal korraldati riiklikes ametites uuring, et koguda
teavet selle kohta, kuidas nad asju praegu ajavad, ning tuua
esile erinevused eri projektide ulatuse vahel.
10. oktoobril tutvustati uuringu tulemusi kontaktrühmade
koosolekul, kus need said sidusrühmadelt ja töörühma
liikmetelt väga kiitvat tagasisidet.

“

Klasside päiste lähendamise projekti
heakskiitmine haldusnõukogu
novembris toimunud koosolekul
tähendab, et projektiga saab nüüd
liikuda rakendamisetappi.

“

olid kogu uue tarkavara demoversioone näinud ja need
heaks kiitnud mitmesugustel üritustel, mis aasta jooksul
OHIMis ja mujal toimusid.

Ning loomulikult tähendas klasside päiste lähendamise
projekti heakskiitmine haldusnõukogu novembris
toimunud koosolekul, et projektiga saab nüüd liikuda
rakendamisetappi.

Siseturu Ühtlustamise Amet
(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

2013. aasta tuleb kahe programmi jaoks kõige raskem
aasta ning arvestades asjade liikumise kiirust käesoleval
aastal, ootab kõiki koos riiklike ametite ekspertide ja
kasutajaühendustega töötavaid rühmi kogu Euroopas
veelgi rohkem saavutusi.
Kavas on tuua välja uusi vahendeid, sealhulgas tähtis
tarkvarapakett ning muud huvitavad arendused. 2013. aasta
tõotab tulla OHIMi rahvusvahelise koostöö seisukohast
taaskord edukas.

Koostööfondi
vahendite avaldamine
OHIMi peakorteris Alicantes ja mujal ei kahelda, et
saavutatud on oluline etapivõit.
18. novembril 2012 jõudis koostööfond n-ö valmisetappi,
tuues välja suurel hulgal vahendeid, mis tõotavad tuua palju
kasu riiklikele ametitele ja kasutajatele kogu Euroopas.
Internetis avaldati kaheksa uut vahendit ning lisaks
EuroClassi uus töökonsool.
Kõik need on kättesaadavad aadressil www.tmdn.eu
– ühisportaalis, mille kaudu pääseb juurde ka teistele
projektidele.
Kõik vahendid töötati välja projektipõhiselt.
Projektirühmad koosnesid ELi riiklike ametite ja Beneluxi

ameti töötajatest ning kasutajaühenduste ekspertidest
ning esindatud olid ka Ülemaailmne Intellektuaalomandi
Organisatsioon ja Euroopa Patendiamet. Vahendite
arendamisega tegeleb Euroopas 314 inimest, mis tähendab,
et tegu on OHIMi seni suurima koostööprogrammiga. (Vt
joonis lk-del 6, 7 ja 8.)
NOVEMBRIS AVALDATUD VAHENDID
1. Kujutise otsing
2. Kontrollijate abivahend CESTO
3. Ühisportaal
4. Kvaliteedistandardite portaal
5. Kasutajate rahulolu uuringu vahend
6. DesignView
7. Sarnasus
8. E-õpe VKEdele
9. EuroClassi (uue nimega TMclass) uus töökonsool
Elektrooniline esitamine: piiratud kasutusega
10. (katseprojekt Soomes)
Vahendite käivitamine on OHIMi strateegilise kava
oluline saavutus. Strateegiline kava on visioon, mille alusel
loodi Euroopa kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste
võrgustik.
Koostööfond koos lähenemisprogrammiga on Euroopa
kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste võrgustiku
oluline mootor.
Vahendite käivitamise oluline tulemus on tarkvaralahenduste
arendamine kaubamärkide ja tööstusdisainilahendustega
seotud menetluste jaoks.
Samuti on see näide üleeuroopalisest koostööst, mis on
võrgustiku keskne eesmärk inimmõõtme osas. See oli
ühine jõupingutus, milles osalesid kasutajaühendused,
riiklike ametite töötajad, Beneluxi intellektuaalomandi
ameti, Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni
ja Euroopa Patendiameti ning OHIMi meeskond.

www.tmdn.org

Koostöö võttis kokku OHIMi rahvusvahelise koostöö ja
õigusküsimuste osakonna direktor João Negrão, kes osutas
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Bulgaaria patendiametis

Need
vahendid
jõustamistegevust.

toetavad

2013.

aastal

ka

Svetlozar Tonevil on parajasti lühike kümneminutiline
paus pärast järjekordset teabesessiooni OHIMi Alicante
peakorteris, kui temaga kokku saame.

“

“

tohutule eriteadmiste kogumile, mis arendustegevust
toetas ja aitas edu saavutada: „Ma leian, et tegu on suure
saavutusega – see on suurepärane näide koostööst,
mida on võimalik teha koos riiklike ametite, samuti
kasutajate kogukonna, Ülemaailmse Intellektuaalomandi
Organisatsiooni ja Euroopa Patendiameti ekspertidega.
Tänu sellele saimegi uued vahendid välja tuua.”

Tema sõnul keskendutakse OHIMi
poolt alati vahendite laitmatule
toimimisele ega kiirustata nende
avaldamisega.
Ta on siin nädal aega, osaledes Alicantes intensiivsel
koolitussessioonil, enne kui Sofiasse tagasi läheb.
OHIMi lähetatud projektijuhina Bulgaaria patendiametis
on tal viimased üheksa kuud olnud töiselt keerulised.

OHIMi president António Campinos koostööfondi pidustustel

Järgmisel aastal avaldatavad kaks vahendit esindavad
konkreetseid tulemusi seoses intellektuaalomandiga
seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskusega, mis
toodi OHIMi alluvusse 5. juuni 2012. aasta määrusega
ning mis kasutab neid vahendeid oma töö põhiaspektide
esiletoomiseks.

“

Ta asus ametisse 2012. aasta alguses. Sellest alates on
Bulgaaria olnud mitmesuguste koostööfondi vahendite
rakendamise esirinnas ametiga, kus töötab ligikaudu 120
inimest – töötades seega vahendite rakendamise osas üle
oma jõu.
„See on tõeliselt keeruline töö,” ütleb Svetzolar. „Pean
tundma kõiki koostööfondi raames arendatavaid projekte
ja selgitama neid oma ametile ja töötajatele”.

See on suurepärane näide
koostööst, mida on võimalik
teha koos riiklike ametite,
samuti kasutajate kogukonna,
Ülemaailmse Intellektuaalomandi
Organisatsiooni ja Euroopa
Patendiameti ekspertidega.

“

Kuid ka koostööfondi töörühm ei jää loorberitele
puhkama. Järgmisel aastal alustatakse uue projektide
lainega ning üle Euroopa on kavas tegeleda vähemalt saja
projekti rakendamisega.
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Svetlozar Tonev, lähetatud projektijuht Bulgaarias

Siseturu Ühtlustamise Amet
(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Bulgaaria patendiamet
vastutab
patentide,
kaubamärkide,
tööstusdisainilahenduste
ning taimesortide ja
loomaliikide – kokku
tööstusomandi
nelja
valdkonna eest.
Kuigi
Sofia
jääb
Alicantest päris kaugele,
näeb Svetzolar OHIMi
ja Bulgaaria patendiameti
vahel palju sarnasusi.
„Minu
arvates
on
riiklikud patendiametid
ja OHIM ühes paadis,”
ütleb ta. „Mõlemad
osutavad
avalikke
teenuseid, eelkõige seoses
tööstusdisainilahenduste ja kaubamärkidega. Riiklike
ametite ja OHIMi töö on sarnane – nad täiendavad ja
toetavad üksteist.”

kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste spetsiifikaga
kursis juba enne ametisse tööle asumist ning üritan olla
kasuks nii palju kui võimalik,” ütleb ta.

“

“

Bulgaarias on koostööfondi vahendite kasutamise tulemusi
jubanäha.„OlemeliitunudTMviewjaDesignView'ga,”toob
Svetzolar välja, lisades, et „need on kaks väga head näidet
ühinemise kohta – ma ütleks, et TMview ja DesignView
on Euroopa kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste
võrgustiku sümbolid. Olime esimese seitsme ameti seas,
kes eelmisel nädalal DesignView'ga liitusid. Samuti oleme
kasutusele võtnud sarnasuse vahendi, mis on väga oluline,
ning meil on olemas ka e-õppe ja ühisportaali vahendid.”

Riiklike ametite ja OHIMi töö on
sarnane – nad täiendavad ja toetavad
üksteist.

Bulgaaria pealinn Sofia öösel

Ilmselgelt on ta väga uhke ka Sofias tehtud töö üle ning
ütleb, et „ameti eksperdid hindavad vahendeid kõrgelt.
Nad on kindlad, et vahendid osutuvad väärtuslikuks,
muutes nende elu ja igapäevatöö lihtsamaks.”

Svetzolar on üks üheteistkümnest lähetatud projektijuhist,
kelle OHIM on peamistesse riiklikesse ametitesse
saatnud, ning ta teab, et tema ja ta kolleegide tööl on
olnud suur mõju. „Viimane kord septembris, kui kõik
projektijuhid olid Alicantes, üritasime hinnata, millised
olid rakendamiskavatsused enne meie tulekut ja pärast
kuuekuulist tööd kohapeal. Jõudsime järeldusele, et
üheteistkümnes ametis olid rakendamiskavatsused pärast
meie ametisse asumist peaaegu kahekordistunud.”

Svetzolaril, kes on ametilt IT-spetsialist, on 20aastane
töökogemus Bulgaaria avalikus ja erasektoris ning
ka Bulgaaria patendiamet polnud talle võõras. „Olin

2013. aasta tuleb Svetzolarile ja tema kolleegidele Sofias
järjekordne töökas aasta. 2012. aasta töö põhjal võib
eeldada, et nad liiguvad jällegi esirinnas.

OHIMi koostööfondi töömeetodile jagub Svetzolaril
üksnes kiidusõnu ning ta nimetab seda „väga
motiveerivaks”.
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Koostööfondis osalejad
OHIMi MEESKOND
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Koostööfondis osalejad
RIIKLIKUD AMETID (OLEMAS LÄHETATUD PROJEKTIJUHT)*

* OHIMi lähetatud projektijuhid
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Koostööfondis osalejad
RIIKLIKUD AMETID (LÄHETATUD PROJEKTIJUHITA)
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Siseturu Ühtlustamise Amet
(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Roheline tuli taksonoomiale ja klassiulatustele

OHIMi haldusnõukogu eelmisel kuul toimunud
koosolekul Alicantes kiitsid nõukogu liikmed heaks seni
taksonoomia ja klassiulatuste valdkonnas tehtud töö.
See oli suur saavutus CP.2 meeskonnale – teisele
viiest rühmast, kes töötavad lähenemisprogrammi
projektidega.

Seni on kaubamärkidega tegelevad ametid kasutanud
klassifitseerimisel kaht eri lähenemisviisi.
Esimese lähenemisviisi korral hõlmab klassi päis kõiki
klassi kuuluvaid kaupu ja teenuseid ning seda kasutasid
projekti alustamishetkel üheksa ametit, sealhulgas
OHIM.

“

“

Kui klasside päiste lähendamise projekt ehk CP.2, nagu
seda kutsutakse, oleks lennuk, oleks see nüüdseks
peaaegu valmis õhku tõusma.

Klassiulatus on taksonoomia
struktuuris klassifitseerimiseks
vastuvõetavate rühmanimetuste
kõrgeim tase.

Teine lähenemisviis, mida kasutas enamik ametitest,
rajaneb põhimõttel „tähendus ühtib kirjasolevaga”,
mille kohaselt tõlgendatakse terminit nii, et see hõlmab
üksnes termini kirjeldusega kattuvat.
Uus klassifitseerimistava põhineb lähenemisprogrammi
raames loodud taksonoomia struktuuril.
Lähenemisprogrammi juht Dennis Schiers

“

“

See oli suur saavutus CP.2
meeskonnale – teisele viiest
rühmast, kes töötavad
lähenemisprogrammi projektidega.

CP.2-ga alustati 2011. aastal eesmärgiga arendada
välja ühine klassifikatsiooni terminite kogum, mis
ideaalis hõlmaks kõiki ühtlustatud andmebaasi kaupu
ja teenuseid teatavas klassis teataval ajahetkel, olles
vastuvõetav kõikidele osalevatele ametitele.

Taksonoomia on hierarhiline struktuur, mis aitab
kasutajatel otsida kaupu ja teenuseid nii, et nad leiaksid
kohe sellise kaitseulatuse, mida nad vajavad.
See on võimaldanud luua uue mõiste – klassiulatus.
Klassiulatus
on
taksonoomia
struktuuris
klassifitseerimiseks vastuvõetavate rühmanimetuste
kõrgeim tase.
See tähendab, et terminid, mis on klassifitseerimiseks
liiga ebamäärased või üldised, jäetakse välja. Loodud
rühmanimetused koos on piisavalt ulatuslikud ja täpsed,
et määrata teatud ajal kõik teadaolevad kaubad ja
teenused klassis.
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“

Tulemus on ühiselt aktsepteeritav
klassifitseerimissüsteem, mis
lähenemisprogrammi juhi Dennis
Scheirsi sõnul on „kõikehõlmav,
dünaamiline ja kasutajatele väga
kasulik”.

Olemas on kolm asjakohast vahendit. Esiteks
EuroClass. „See on esimene koht, kus taksonoomia
on kavas kasutajatele kättesaadavaks teha, ning see
avaldatakse 2013. aasta alguses,” ütleb Dennis.

“

“

Kuigi see on üksnes halduslik ning selle kasutamisel,
kaupade ja teenuste sarnasusel või identiteedil ei ole
õiguslikke tagajärgi, on tulemuseks ühiselt aktsepteeritav
klassifitseerimissüsteem, mis lähenemisprogrammi juhi
Dennis Scheirsi sõnul on „kõikehõlmav, dünaamiline ja
kasutajatele väga kasulik”.

EuroClass on esimene koht, kus
taksonoomia on kavas kasutajatele
kättesaadavaks teha.

“

Pärast haldusnõukogu heakskiidu saamist saavad Dennis
ja tema töörühm liikuda nüüd SP.2 rakendamisetappi.
Dennis märgib, et rakendamine „tähendab seda,
et muudame taksonoomia ja klassiulatused
klassifitseerimisvahendites kättesaadavaks”.

Elektroonilise esitamise piiratud katseprojekt Soomes

Teine koht on tulevane tarkvarapakett, mis on
koostööfondi raames välja töötatud ühine elektroonilise
esitamise süsteem. See koosneb konfigureeritavatest
moodulitest ning üks moodul, mis riiklikele ametitele
kasutatavaks tehakse, on taksonoomia. Riiklikud
ametid võivad seejärel pakkuda seda oma kasutajatele.

“

Teine koht on
tulevane tarkvarapakett, mis
on koostööfondi raames välja
arendatud ühine elektroonilise
esitamise süsteem.

“
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“

“

Koostame iga ameti jaoks eraldi
rakenduskava ning teeme seda
kõigile korraga.
Dennisel ja tema töörühmal on siiski veel palju tööd
teha. „Koostame iga ameti jaoks eraldi rakenduskava
ning teeme seda kõigile korraga,” ütleb Dennis. „Teame,
et WIPO-l on kavas teha taksonoomia koos uue Nizza
väljaandega oma veebilehel kättesaadavaks esimeseks
jaanuariks, seega seal jõuavad meie tulemused juba
veebi.”
Ent kuigi CP.2 tulemusi oodatakse kannatamatult, tahab
Dennis olla kindel, et enne avaldamist kõik toimib.
„Kõigepealt tahame konsolideerida WIPOga loodud
uue versiooni, saada valmis selle versiooni tõlked ning

siis, kui oleme valmis, avaldame selle internetis. Meie
eesmärk on tegutseda kiiresti, kuid mitte rutakalt.”
Dennis teab, et projekti edu jaoks on määrava tähtsusega
kasutajate tagasiside; rühmaga koostööd tegevad
kasutajaühingud INTA ja MARQUES on juba esitanud
väärtuslikke märkusi ja soovitusi.

“

Klassifitseerimine on tõenäoliselt
toimiku esitamise protsessi kõige
raskem osa ning seetõttu teebki
uus ühine tava lihtsamaks nii meie
kasutajate kui ka kontrollijate elu.

“

Kolmas võimalus on suunatud ametitele, mis juba
kasutavad riiklikku elektroonilise esitamise süsteemi
– ka neil on võimalik oma kasutajatele pakkuda
taksonoomiat, mis tehakse kättesaadavaks veebiteenuste
kaudu.

„Kõik on meie tööga väga rahul,” ütleb Dennis.
„Klassifitseerimine on tõenäoliselt toimiku esitamise
protsessi kõige raskem osa ning seepärast teebki see
uus ühine tava lihtsamaks nii meie kasutajate kui ka
kontrollijate elu.”
On vaid aja küsimus, millal see lennuk õhku tõuseb.

Dennis Schiers ja lähenemisprogrammi töörühm
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Projekti nimetus

Siseturu Ühtlustamise Ameti koostööfondi projekti portfell detsember 2012
Kavatsus rakendada
(ametid)

Hinnanguline Hinnanguline
aasta
valmimis(mln €)
aasta

Projektide hetkeseis

Kujutise otsing

AT - BX - CY - CZ - DK - EE - ES - FR - GR
- HU - IE - IT - LT - LV - MT - PL - PT - RO
- SI - SK - UK (21)

2.2

2012

Võetud kasutusele katseametites: MT, EE; OHIM, PT
Järgmised ühinemised on kavas 2013. aastal.

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)

2.1

2013

Viimased ühinejad: DE, AT, IE, PL
2013. aasta esimeses kvartalis kavatsevad ühineda: CY, GR

EuroClass
(TMclass)

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)

2013

Kõik ELi riiklikud ametid, v.a Läti, on ühinenud (sealhulgas
Horvaatia ja muud kui EL 28 ametid). Läti võtab kasutusele 2012.
aasta detsembris.
EuroClass on kättesaadav ELi 23 keeles ning jaapani keeles.

Vanemus

BG - BX - CZ - EE - FR - GR - HU - IE LT - LV - MT - PL - PT - RO - SE - SI - SK
- UK (18)

0.7

2012

Rakendamine on lõpetatud järgmistes ametites: PT, IE, CZ, EE, LV,
BG, BX, SI, SE, SK ja HU.
2013. aasta esimeses kvartalis järgnevad LT, RO, MT, FR.
GR, UK ja PL (uus rakendusamet) võtavad kasutusele 2013. aasta
jooksul.

Kvaliteet

BG - CY - CZ - DK - EE - ES - FI - FR - GR
- GR OBI - HU - IT - LV - MT - PL - PT RO - SE - SI - UK (20)

0.8

2012

Rakendamine on lõpetatud järgmistes ametites: BG, DK, ES, HU,
UK, FI, CZ, GR OBI, GR GGE, CY, SI, LV, RO, EE, PL, PT, MT.
Ühinemata on veel kolm ametit (SE, IT ja FR).

Prognoosimine

DK - ES - FR - GR - GR OBI - HU - IT - LV
- PL - PT - SI - UK (12)

0.7

2013

Koostöö Madridi polütehnilise ülikooliga on kokku lepitud.
Praeguste prognoosimismeetodite üksikasjaliku uuringu tulemused
on edastatud ja võrdlusalused kindlaks määratud.

Kasutajate
rahulolu uuring

BG - BX - CY - CZ - DE - DK - EE - ES - FI
- FR - GR - HU - IE - LV - MT - PL - PT - SI
- SK (19)

0.4

2013

Piiratud kasutuselevõtt 2012. aasta novembris.
Peatselt alustatakse tõlkimist, toimetamist ja hindamisskaala
loomist.

DesignView

BG - BX - CY - CZ - DE - DK - EE - ES - FI
- FR - GR OBI - IE - LT - LV - MT - PL - PT
- RO - SE - SI - SK - UK (22)

1.7

2012

Projekt käivitus 2012. aasta novembris.
Oma andmebaasid on edukalt liitnud GR OBI, ES, BG, BX, SK, EE
ja PT.

Sarnasus

BG - BX - CY - DE - EE - ES - FI - FR - GR
- HU - IE - LV - MT - PL - PT - SI - SK - UK
(18)

0.9

2013

Vahend käivitati 2012. aasta novembris.

CESTO

BG - CY - DK - ES - FI - FR - GR - HU - IE
- LV - MT - PL - PT - RO - SI - SK (16)

1.3

2013

Vahend käivitati 2012. aasta novembris.

Taotluste esitamise
ühisportaal

AT - BG - BX - CY - DE - DK - EE - ES - FI
- FR - GR - GR OBI - HU - IE - IT - LT - LV
- MT - PL - PT - RO - SI - SE - SK - UK
(26)

0.8

2013

Vahend käivitati 2012. aasta novembris.

Kvaliteedi
juhtimise
ühtlustatud
süsteem

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

1.5

2014

Avaldamine sõltub koostööfondi punkti 1.2.5 edust.

XML ja
arhitektuur

ei ole vaja rakendada
töörühma liikmed: BX DE - DK - FR - FI - GR OBI - LT
- PT - UK (9)

0.7

Tulevane
tarkvarapakett

AT - BG - BX - CY - EE - FI - FR - GR - GR
OBI - IE - IT - LT - LV - MT - PL - RO - SI SK - UK (19)

24.0

2015

Elektrooniline esitamine on kasutusel Soomes. 2013. aasta alguses
võetakse see kasutusele ka OHIMis.

E-õpe

BG - CY - CZ - DK - EE - ES - FR - GR GR OBI - IE - LT - LV - MT - PT - RO - SE
- SI - SK (18)

0.8

2013

Vahend käivitati 2012. aasta novembris.

Kõnekeskuse
vahend

"CY - DE - DK - GR - GR OBI MT - PL - RO - SI - SK (10)"

1.3

2013

Projekt jagati kaheks põhietapiks. Esimese etapi SRS on läbi
vaadatud, HLA ootel. Hetkel valmistatakse ette lahenduse esimest
versiooni. Katsetamine on kavas jaanuaris.

Jõustamise
andmebaas

BG - BX - CZ - DK - ES - FR - GR - GR OBI
- HU - IE - LV - MT - PL - PT - RO - SE - SI SK - UK (19)

1.1

2013

Töörühma liikmed on heaks kiitnud nõuded ja arhitektuuri.
Arendajad tegelevad arendamisega.
Kavandatav käivitamine 2013. aasta teises kvartalis.

BG - BX - CZ - DK - ES - FR - GR - GR
OBI - HU - IE - IT - MT - PL - PT - RO - SE
- SI - SK - UK (19)

0.7

2013

Töörühma liikmed on heaks kiitnud nõuded ja arhitektuuri.
Arendajad tegelevad arendamisega.
Kavandatav käivitamine 2013. aasta teises kvartalis.

Võltsimisvastane
luureandmete
12
vahend

5.9

Projekt on valmis.

