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Taksonoomia debüüt

Uus elektrooniline esitamine:
varajased rakendajad
näitavad teed

Ettevalmistused on kestnud kolm aastat ning on Euroopa Liidu
riiklike ja piirkondlike intellektuaalomandiametite, kasutajate
ühenduste, WIPO ja OHIMi raske töö ja pideva omavahelise
koostöö tulemus.
Taksonoomia käivitati OHIMi globaalse klassifitseerimisvahendi TMclass
kaudu 1. juulil ning enne käesoleva aasta lõppu integreeritakse see OHIMi
uue veebilehe kaudu uude elektroonilise esitamise süsteemi.
Taksonoomia on väga otseses mõttes vastus turu vajadusele. Pidevalt
tullakse välja uute toodete ja teenustega, mis kõik jagunevad Nizza
klassifikatsioonisüsteemi 45 klassi vahel. See on viinud olukorrani, kus
klassid hõlmavad paljusid erinevaid tooteid ja teenuseid, mis muutuvad
seetõttu raskestileitavaks.

Uudiste ülevaade

Akadeemia õppeportaal:
OHIMi virtuaalne klassiruum
avab oma uksed

Euroopa
intellektuaalomandiametid

Vahendite ajakohastamise
tabel

IPC&C uudiskiri on välja antud kooskõlas
OHIMi strateegilise kava tegevussuunaga
6 (Euroopa võrgustiku väljatöötamine),
algatustega 27, 28 ja 29.
IP C&C on kättesaadav PDF-formaadis
kõikides Euroopa Liidu keeltes aadressil:
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/
OHIMPublications.en.do
Päringute korral võtke palun ühendust:
OHIMCommunicationService@oami.europa.eu
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Taksonoomia pakub tekkinud olukorrale lahendust. See aitab andmebaasis
orienteeruda ja kaubamärgi taotlemisel kaupu ja teenuseid lihtsamalt
klassifitseerida. Taksonoomia on Nizza klassifikatsioonil põhinev
hierarhiline struktuur, kus laiemad nimetused on üleval ja üksikasjalikumad
nimetused allpool.
Taksonoomia on klassifitseerimise abivahend. See ei ole Nizza
klassifikatsiooni alternatiiv ega asenda seda ühelgi moel. Taksonoomia
esimese tasandi aluseks on Nizza klassifikatsiooni 45 klassi. See tähendab,
et kui ekspertkomisjon teeb Nizza klassifikatsiooni muudatusi, peegelduvad
need muudatused ka taksonoomias.
Taksonoomiat on juba probleemideta kohandatud, et see hõlmaks Nizza
klassifikatsiooni 9. ja 10. väljaandesse tehtud muudatusi. Selle struktuur
tagab, et samade omadustega mõisteid on lihtne leida ja grupeerida ning
seejärel õigesse kohta tõsta.
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Taksonoomia rühmitab mõisteid Nizza klassifikatsiooni
alusel ning võtab andmeid aktsepteeritavate nimetuste
ühisest ühtlustatud andmebaasist. Neliteist Euroopa
Liidu riiklikku intellektuaalomandiametit ning OHIM
lasid oma andmed andmebaasi lisada ning hetkel on
andmebaasis umbes 65 000 kaupade ja teenuste terminit.

Taksonoomia sirvimine ja otsing
TMclassis
Kasutajad saavad taksonoomiat hõlpsasti sirvida
TMclassi vasakul külgribal, kus on kaubad ja teenused
klasside kaupa. Taksonoomiapuul allapoole liikudes
saab keskenduda konkreetsetele terminigruppidele ja
jätta ebavajalikud kõrvale.
Kasutajad, kes juba teavad, mis kaupu või teenuseid nad
otsivad, saavad seda teha otse TMclassi otsinguväljal.
Ekraani paremal servas kuvatakse kõik terminid,
mis sisaldavad otsitud sõna. Vasakul kuvatakse
taksonoomiapuul nende terminite paiknemine 45 klassis.

Kasutajatel on taksonoomiast mitmel moel kasu. See
võimaldab lihtsamat, intuitiivsemat otsingut, nii et isegi
need, kellel eelteadmised puuduvad, leiavad hõlpsamini
õige klassifikaatori ja tagavad seeläbi soovitud kaitse ulatuse. Et seotud terminid esitatakse koos, võimaldab taksonoomia vältida ka aeganõudvaid korduvaid otsinguid.

Arenemine koos turuga
Taksonoomia pikaajalisem eelis on aga see, et see
reageerib turu vajadustele. Enamikku uutest kaupadest ja
teenustest on võimalik liita uude taksonoomia struktuuri.
Kui välja töötatakse midagi täiesti uut või kui tekib uus
turusektor, saab luua uue grupi.
Elava struktuurina kasvab ja areneb taksonoomia
konsultatsioonide ja haldamisega ning läheb kaasa turgude
arenguga. Seega pakuvad Euroopa Liidu riiklikud ametid
ja kasutajate ühendused välja uusi termineid, muudatusi
ja täiendusi, koordineerides need pideva lähendamise
keskmeeskonnaga. Meeskond koosneb riiklike ametite
ekspertidest, kes vastutavad nii taksonoomia kui ka
ühtlustatud andmebaasi talitluspidevuse ja kehtivuse
eest.

http://tmclass.tmdn.org
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“

Tundub, et tegemist on väga
kasuliku vahendiga, ning loodan,
et kõik kasutajad hakkavad seda
andmebaasist õigete terminite
otsimisel kasutama

“

Mikael Franke Ravn, DKPTO

WIPO, mis on loonud Nizza klassifikatsiooni (10. väljaanne, 2013, veebis avaldatud aprillis) alusel oma taksonoomiarakenduse, on kõikide süsteemimuudatuste ja
arenduste tegemisse tihedalt kaasatud, et tagada, et kõik
kasutavad sama taksonoomiat.
Kogu protsess tugineb ka edaspidi kasutajaühenduste
panusele. Neil on turuga ainulaadne side ja väärtuslik
lõppkasutaja vaatenurk. Nende panus ja nõuanded on
alati olnud taksonoomia arengu ja kasvamise võti ning
nende osalus on selle tulevase edu seisukohalt ülioluline.

“

“

Taksonoomia sai alguse koostööl põhineva ühise ettevõtmisena ning niisuguseks see ka jääb. Euroopa Liidu
riiklikud intellektuaalomandiametid ja WIPO jätkavad
koostööd OHIMiga, et taksonoomiat üles ehitada ning
aidata sellel turu vajadustega sobituva vahendina kasvada
ja areneda. Mikael Franke Ravn Taani ametist ütleb,
et nende kontoris kavatsetakse see süsteem peagi kasutusele võtta. „Meil on veel ühtlustatud andmebaasi läbi
vaatamine pooleli, kuid loodame, et jõuame sellega suvel
lõpule. Pärast seda, sügisel, vaatame, kuidas taksonoomiat rakendada. Ent tundub, et tegemist on väga kasuliku
vahendiga, ning loodan, et kõik kasutajad hakkavad seda
andmebaasist õigete terminite otsimisel kasutama.”

Oleme veendunud, et sellest saab
kasutajatele väga tõhus vahend
Alessandra Romero, MARQUES

Näiteks Euroopa Kaubamärgiomanike Liit (MARQUES)
on projekti välissuhete ametniku Alessandra Romero
sõnul algusest peale innukalt toetanud. Alessandra
Romero. „Oleme veendunud, et sellest saab kasutajatele
väga tõhus vahend, ning teeme kõik, et koos teiste kasutajaühingutega oma liikmeid ja kasutajaid selle vahendi
rakendamise tähtsusest laialdasemalt teavitada.”

Taksonoomia põhimõtted
Igal klassil on hierarhia, mis koosneb andmebaasi
terminitest (ühtlustatud andmebaasis asuvatest terminitest).
Iga klassi kõrgeim tasand on klassi number. See tasand
termineid ei sisalda.
Igal klassil on vähemalt üks madalam gruppide tasand.
Igal grupil on nimetus.
Tasandite arvu määrab klassi keerukus.
Taksonoomia peab olema paindlik ning võib muutuda.
Muudatusi ja täiendusi on võimalik teha kõikidel tasanditel.
Taksonoomia
on
klassifitseerimise
abivahend.
Taksonoomiastruktuuril puudub olemasolev või tuletatav
juriidiline mõju.
Kaitse ulatuse määrab vaid termini enda tähendus, mitte
selle asetus taksonoomiapuul.

Rohkem teavet:
Taksonoomia on TMclassi kaudu kättesaadav aadressil http://tmclass.tmdn.org
Nizza klassifikatsioon WIPO veebilehel: http://www.wipo.int/classifications/nice
Rohkem allikaid taksonoomia kohta (videod, väljaõpe ja tutvustused):
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/taxonomy.en.do
OHIM ja Euroopa Liidu riiklikud ja piirkondlikud intellektuaalomandiametid avaldasid üheaegselt vahendi „IP
Translator” rakendamise kohta tehtud otsuse ühisteate:
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/commonCommunication.en.do
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Uus elektrooniline esitamine: varajased rakendajad näitavad teed
Suurepärane Soome!
Novembri lõpus, kui kogu Soome kattus lumevaibaga
ja õhtud muutusid pimedaks, toimus Soome riiklikus
ametis midagi üpris revolutsioonilist.
Riikliku ameti pühendunud liikmetest meeskond tegi
OHIMi töötajatega tihedat koostööd hilistundideni, et
tulevase (praeguseks kehtiva) tarkvarapaketi alla kuuluv
elektroonilise esitamise süsteem kohaliku katseprojekti
raames käivitada.
Siiski ei olnud tegemist esimese korraga, mil Soome
kontori töötajad kaubamärkide e-sisestamisega kokku
puutusid – amet oli süsteemi paigaldanud viis aastat
varem. Ent projektjuht Juha Myllyaho sõnab: „Arvan,
et see projekt annab meie ametile rohkem vahendeid
ning see on meile hea võimalus.”

tavalise projektiga, mida on üsna lihtne ellu viia, kui oma
tööd oskad.”
Soomlasi nimetatakse õigustatult elektroonilise
esitamise teerajajateks ning nende kolleegid OHIMis ei
hoia kiidusõnu tagasi, kui räägivad programmi kiirest
rakendmisest ja soomlaste otsustavusest tulemuste
saavutamisel. Sellest piisab, et tagasihoidlikku soomlast
punastama panna, tunnistab Markku Satulehto.
„Kuuleme seda sageli. Kuid see on raske töö, oleme
palju tööd teinud ja meil on olnud suurepärane koostöö
OHIMi meeskonnaga, mis on väga oivaline meeskond.”
„Meid toetati palju,” lisab Juha Myllyaho, rõhutades, et
sedasorti projekti elluviimiseks on tarvis mõlemapoolset
pühendumust.

„Üks suur pluss meie jaoks on kooskasutusvõimekus,”
lisab ta, „näiteks see, kuidas elektroonilise esitamise
süsteem kasutab TMview' ja TMclassi andmeid. Ning
loomulikult see, et meie kliendid saavad tasuda pärast
taotluse täitmist, ja muu taoline. Ka meie tegevuse
seisukohalt on palju plusse, kuna kõik ühtlustatud klassid
ja muu taoline aitab meie uurijatel oma tööd teha.”

“

Üks suur pluss meie jaoks on
kooskasutusvõimekus, näiteks see,
kuidas elektroonilise esitamise
süsteem kasutab TMview' ja
TMclassi andmeid

“

Juha Myllyaho
Juha Myllyaho kolleeg Markku Satulehto oli
elektroonilise esitamise rakendusprojekti süsteemide
arendaja. „Võrreldes teiste projektidega ei olnud sellega
väga palju tööd,” ütleb ta. „Vähemalt minu jaoks ei
olnud see raske, kuid tähtaeg oli üsna lühike ning mõned
keerukused tulenesid sellest. Muus osas oli siiski tegemist

Soome ameti uus elektroonilise esitamise süsteem
käivitus juunis. Tarkvarapaketil on kohalikele ametitele
veel midagi enamat varuks. „Kui vaatleme tarkvarapaketi
perekonda, rakendatakse kõiki elemente samamoodi,”
ütleb Markku Satulehto. „Esimese paketi installimisel
saime ka taristu ja keskkonna, mida on tarvis ülejäänud
pakettide jaoks. Nii et kui oled selgeks saanud, mida on
tarvis teha, on ülejäänu varajastele rakendajatele lihtne.”
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Slovakkia edu
Slovakkia intellektuaalomandiamet on siiamaani koostööfondi vahendi projektidega imet teinud. Viimane võit
oli elektroonilise esitamise süsteemi täielik rakendamine
juulis – ülesanne, mis oleks raske olnud ka palju suuremale ametile. „See oli meile raske,” tunnistab Slovakkia
riikliku ameti president Ľuboš Knoth, „kuid meil on
üks parimaid võimalikke meeskondi ning andsime endast kõik. See oli suur töö, võttes arvesse ameti inimressursse ja tõsiasja, et Slovakkia on kõikidest Euroopa
Liidu riiklikest ja piirkondlikest koostööfondi ametitest
üks enim kaasatud riike. Seega oli tarvis palju tunde,
päevi ja nädalaid rasket tööd ja suhtlust OHIMiga. Kuid
kokkuvõttes läks kõik hästi ja käivitasime süsteemi planeeritud päeval.”
Nüüd, kus elektroonilise esitamise süsteem on Slovakkia
ametis juurutatud, on uus ülesanne seda kasutajate mugavuse suurendamiseks tutvustada. „Oleme väike riik,”
ütleb Ľuboš Knoth, „ja meil ei ole nii palju kasutajad
kui näiteks Saksamaal, Prantsusmaal või isegi Austrias.
Kuid püüame oma kasutajatele pakkuda elektroonilisi
teenuseid. Propageerime elektroonilist kanalit nii palju
kui võimalik.”

“

“

Propageerime elektroonilist kanalit
nii palju kui võimalik.
Ľuboš Knoth

Ľuboš Knoth usub, et tähtsaimateks projekti edu
tagajateks olid kohapealse Banská Bystricas asuva
Slovakkia personali ja OHIMi Alicante töötajate tihedad
sidemed ja väsimatu koostöö elektroonilise esitamise
süsteemi ülesseadmise ja töölesaamise tagamiseks.
OHIMi eksperdid veetsid aega Slovakkias ning Slovakkia
eksperdid andsid tagasisidet otse OHIMile ja läbi
koostööfondi töörühmade koostöövõrgustiku.
Ľuboš Knoth tõrjub tagasihoidlikult kiitust Slovakkia
ameti jõupingutuste eest, öeldes, et tegi koos oma
meeskonnaga kõigest oma tööd. Ta ootab huviga
ameti uusi ülesandeid, kuid ütleb, et positiivne koostöö
OHIMiga on toonud kasu, ning rõhutab tugevaid

isiklikke suhteid, mis on kahe ameti vahel tekkinud.
„Ma ei tundnud varem António Campinost,” ütleb
ta, „kuid meie vahel käis otsekohe nn klõps – see, kui
mõistad, et teine inimene on sinuga samal lainel. Saame
väga hästi läbi. Oleme sama vanad, meil on samad
vaated, ning kõik sujub meie vahel väga kenasti. Kaht
ametit ei saa otseselt võrrelda, kuna OHIM juhib seda
teistmoodi, kuid saame sealt palju inspiratsiooni ja
püüame tuua positiivseid muudatusi nii kasutajatele kui
ka töötajatele.”
Slovakkia saab 2016.
aastal esimest korda
oma ajaloos Euroopa
Liidu Nõukogu eesistujariigiks. See on Slovakkia ameti strateegia
arendamisel, sealhulgas e-teenuste arendamisel suur liikumapanev jõud. Muu hulgas
toimuvad regulaarsed kohtumised ministrite ja valitsusliikmetega, parandatakse koostööd osaliste intellektuaalomandiõigustega seotud väike- ja keskmise suurusega
ettevõtete ja muude riiklike asutustega, töötatakse välja
tõhusaid viise intellektuaalomandiõiguste omanikele
nende õiguste kasutamiseks, valmistatakse ette järgmist
põlvkonda, tutvustades intellektuaalomandit koolides,
ja pööratakse suuremat tähelepanu ameti riigisisese tegevuse tõhusamale toimimisele. Sellest on Slovakkia intellektuaalomandiekspertidele tulemas tormiline aeg.

Tarkvarapaketi projekti kiire
aasta
OHIMi TP meeskond on teinud paljude Euroopa
riiklike ametitega koostööd hiliste tundideni, et
uued taustateenindusvahendid kasutusele võtta.
Juba ainuüksi 2013. aasta aprillist juulini on OHIMi
TP eksperdid ettevalmistustööde tõttu käinud Poolas,
Rumeenias, Slovakkias, Sloveenias, Bulgaarias,
Eestis,
Beneluxi
intellektuaalomandiametis,
Kreekas (OBI ja GGE), Iirimaal, Lätis ja Leedus.
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Uudiste ülevaade
Intellektuaalomandivahendid tutvustamisel INTA ja ECTA aastakoosolekuOHIMi
delegatsioon
koos
kolleegidega
Saksamaa, Ühendkuningriigi ja Bulgaaria riiklikest
intellektuaalomandiametitest
esindasid
Euroopa
kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste võrgustikku
INTA aastakoosolekul USAs Dallases 4.–8. maini.

INTA konverents on üks tähtsamaid iga-aastaseid
sündmusi intellektuaalomandivaldkonnas. See toob igal
aastal kohale eksperdid enam kui 140 riigist ja kujutab
endast ametile suurepärast võimalust viia rahvusvaheline
intellektuaalomandikogukond kurssi Euroopa kaubamärkide
ja tööstusdisainilahenduste võrgustiku edusammudega.
Koostööfondi ja konvergentsiprogrammi välja töötatud
intellektuaalomandivahendid pälvisid OHIMi spetsiaalselt
sellele pühendatud stendil palju huvi. Kasutajad said proovida
erinevaid vahendeid, mida tutvustati kaheksas interaktiivses
infopunktis, kus sai näha TMview'd, TMclassi, Similarityt,
Common Gatewayd ja taksonoomia testversiooni, mille tegi
üritusel kättesaadavaks OHIMi IT-meeskond.
OHIM oli esindatud ka ECTA iga-aastasel kokkusaamisel
Rumeenias Bukarestis (19.–21. juuni), kus ameti esindajad
võtsid osa mitmest konverentsiistungist. Konverentsile
kogunes enam kui 700 intellektuaalomandieksperti ja
eksperti kõikjalt Euroopa Liidust.

OHIMi stend, INTA 2013

Kasutajad said proovida erinevaid
vahendeid, mida tutvustati kaheksas
interaktiivses infopunktis, kus
sai näha TMview'd, TMclassi,
Similarityt, Common Gatewayd ja
taksonoomia testversiooni, mille
tegi üritusel kättesaadavaks OHIMi
IT‑meeskond.

OHIMi infokogunemine

Selle aasta programmi üks kõrghetki oli töötuba kollektiivja garantiimärgi süsteemist Euroopa Liidu tasandil, Euroopa
kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste võrgustikust
ning ühenduse kaubamärkide ja Euroopa Liidu riiklike
kaubamärkide õigest kasutamisest ja rakendamisest.
Näitusealal asuv OHIMi infopunkt pakkus delegaatidele
võimaluse intellektuaalomandivahendid ise järele proovida.

TMview levib üle maailma
Alates 1. juulist tegi veel neli riiklikku ametit oma
kaubamärgiandmed TMview' otsinguvahendis nähtavaks.
Küpros ja Horvaatia liitusid Euroopa Liidu liikmetena ning
Mehhiko ja Norra Euroopa Liidu väliste riikidena.

TMview'ga liitumise ettevalmistamine – Norra eksperdid OHIMis
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Uudiste ülevaade
Lähenemisprogrammi
Need liitumised märgivad konkreetseid tulemusi, mille on
saavutanud OHIMi juhitud ning koostöös Euroopa Liidu
ja rahvusvaheliste partneritega läbi viidud rahvusvaheline
koostööprogramm ja koostööfondi programmid.
Pärast viimast laienemist on TMview's osalevate ametite arv
29, ning peagi on lisandumas uusi riike.
Korea ja Türgi eksperdid on samuti viimased paar kuud
teinud OHIMis ettevalmistusi oma andmete TMview'sse
liitmiseks.

Koostööfondi töörühmad kogunevad
Euroopa
Liidu
riiklike
ja
piirkondlike
intellektuaalomandiametite ja kasutajaühenduste eksperdid
kogunesid juunis OHIMisse, et pidada Koostööfondi
töörühmakohtumisi.

tegevuste uuendus
Euroopa Liidu riiklikud ametid kogunesid OHIMisse
(5.–7. juuni), et pidada mitu töörühmakohtumist
lähenemisprogrammi projektide CP3, CP4 ja CP5 raames, et
töötada välja ülevaatajatele mõeldud ühiste suuniste kogum
valdkondades, kus riiklike ja piirkondlike ametite tõlgendused
lahku lähevad.
CP3 („Absolute Grounds – Figurative Marks”) käsitleb
keeldumise absoluutsete põhjuste tõlgendusi kujutismärkide
osas, millel on vaid kirjeldavad sõnad/väljendid.
CP4 tegeleb kaubamärkide kaitse ulatuse tõlgendamisega
mustades, valgetes ja/või hallides toonides.

CP3 töörühm

CP5 eesmärk on koondada erinevad tõlgendused selle kohta,
kuidas käituda kaubamärkide mitteeristuvate või nõrkade
komponentidega suhteliste keeldumispõhjuste vaatlemise
kontekstis.

Vahendite tutvustamine koostööfondi kontaktipunktide kohtumisel

Töötoad hõlmasid Koostööfondi kavandatavat vahendite
käivitamise järgmist etappi, kuhu kuulusid ka tarkvarapaketi
komponendid, DesignView' teine etapp ja Search Image.
Delegaatidele
pakuti
võimalust
näha
tehnilisi
demonstratsioone, projektijuhid ja riiklike ametite eksperdid
tegid esitlusi ning koostööfondi kontaktipunktide kohtumise
raames riiklikes ametites tutvustati edusamme tööriistade
väljatöötamisel.

27. juunil toimus OHIMis veel üks kõrgetasemeline kohtumine,
sedakorda klassifitseerimise ühtlustamise projekti (CP1)
teemadel, kus on saavutatud juba märkimisväärset edu.
Kohal olid kõikide Euroopa Liidu riiklike ja piirkondlike
intellektuaalomandiametite ning Norra ja Šveitsi esindajad,
lisaks veel WIPO eksperdid ja kasutajaühenduste Marques ja
INTA eksperdid.
Arutlustes keskenduti teatud Nizza klassi üldnimetuste
vastuvõetavuse selgitustele ja mitteaktsepteeritavate terminite
loendi koostamisele, millesse kuuluvate mõistete sobimatuse
on kinnitanud kõik kohalolevad osalised. Arutluse all oli
ka ühtlustatud andmebaas ja terminibaasi hooldusvahend
Terminology Maintenance Tool, kuna osalejad leppisid kokku
järgmistes sammudes Nizza klassi eraldiseisvate üldnimetuste
mõistete rakendamisel.
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koostöö ja lähenemine

Akadeemia õppeportaal:
OHIMi virtuaalne klassiruum avab uksed.
Rahvasuu ütleb, et ühtsuses peitub jõud ja kaks pead on
ikka kaks pead, ning OHIMi Akadeemia õppeportaal on
võtnud selle oma töö motoks.
Eelmisel kuul OHIMis käivitatud portaal, mida tuntakse
lühendi all OALP, on õppejuhtimissüsteem, mille
eesmärk on edendada ja hõlbustada OHIMi töötajate ja
ettevõtteväliste huvigruppide õppeprotsessi.

OHIMi Akadeemia koostab OHIMi Akadeemia
õppeportaalile (OALP) e-õppe ja veebipõhiseid
õppemooduleid ning pakub ürituste, nt seminaride,
konverentside ja veebinaride salvestisi, mida Euroopa
Liidu riiklikud ja piirkondlikud intellektuaalomandiametid
ja kasutajaühendused saavad seejärel jagada. Üks hea näide
sellest on taksonoomia e-õppe juhised, mis aitavad kaasa
taksonoomia ja TMclassi kasutuselevõtule.

Registreeritud
kasutajad saavad
juurdepääsu intellektuaalomandialastele ja muudele
konkreetsetele õppemoodulitele ning
ärikasutajad ja laiem
avalikkus saavad
avada väljaõppe- ja
e-ettevõtluse raken-

Huvigrupid ei pea soovitu
leidmiseks lappama läbi suurt
hulka teavet.
OALP on kättesaadav uue OHIMi veebilehe osana ning
see peaks käivituma novembris.
Kuid tegemist on õppe-, mitte väljaõppeportaaliga – see
on suunatud pidevale õppimisele ja enesearendusele ning
selle eesmärk on edendada teadmiste jagamist üksikisiku
ja ettevõtte tasandil.

Ainulaadne on, et huvigrupid ei pea soovitu leidmiseks
lappama läbi suurt hulka teavet – oluline info on suunatud
kitsalt segmenteeritud kasutajaskonnale.
OALPile juurde pääsemiseks on kaks viisi – registreerimata
külalisena, mis tähendab, et igaüks, ükskõik missugusest
maailma paigast, saab juurdepääsu tasuta materjalile.
Iseäranis on sellest kasu väikestele ja keskmise suurusega
ettevõtjatele, intellektuaalomanditudengitele ja kõikidele,
kellele intellektuaalomand huvi pakub. Registreeritud
kasutajad, sealhulgas OHIMi ja Euroopa Liidu riiklike ja
piirkondlike intellektuaalomandiametite töötajad, saavad
juurdepääsu intellektuaalomandialastele ja muudele
konkreetsetele õppemoodulitele ning ärikasutajad ja
laiem avalikkus saavad avada väljaõppe- ja e-ettevõtluse
rakendusi õppevideote kaudu.

Siseturu Ühtlustamise Amet
(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Juba ainuüksi 2013. aastaks on välistele kasutajatele
OALPi kaudu planeeritud arvukalt kursusi, muu hulgas
õppevideo TMclassi ja taksonoomia kohta ja õppevideod,
mis tutvustavad uut OHIMi ja Observatory veebilehte.
OALPi tegevus ei piirdu vaid tööstusomandiga; ette on
nähtud ka arvukalt muid koolitusi. Näiteks muutuvad
OALPi kaudu kättesaadavaks viimase 10 aasta Community
Designi konverentsid, võimaldades osalejatel näha
disainiekspertide debatte ja ettekandeid.

Portaali eesmärk on suurendada
tavade lähendamist, pakkudes
OHIMi ning riiklike ametite
töötajatele intellektuaalomandi- ja
muude pädevusvaldkondade alast

Portaali eesmärk on OHIMi ja riiklike ametite töötajate
koolitamise abil suurendada nende intellektuaalomandija muude pädevusvaldkondade tavade lähendamist ning
näidata videote kaudu avalikkusele ja ärikasutajatele
e-ettevõtluse rakendusvõimalusi. Samuti aitab selle hariv
tegevus toetada intellektuaalomandiõiguste rakendamist.
Ning loomulikult püüab OALPi meeskond tagada
võimalikult suure panuse. Juba toimuvad ametiga hiljuti
sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi raames
kõnelused EPO ja WIPOga, et nende organisatsioonide
kursused oleksid tulevikus kättesaadavad ka OALPi
kaudu.
OALP on OHIMi õppe- ja teadmiste jagamise missiooni
olulisim osa, ning koos Euroopa Liidu riiklike ja
piirkondlike intellektuaalomandiametitega näib, et see
suudab suurel määral täiendada Euroopa ja selle väliste
intellektuaalomandiekspertide ühist teadmistepagasit.

IP C&C
koostöö ja lähenemine

Euroopa intellektuaalomandiametid
Mark Your Future: maailma esimene veebilehe „varjutus”
Maailma esimene veebilehe
„varjutus” nimega Mark Your
Future toimus 26. aprillil,
et tähistada ülemaailmset
intellektuaalomandi päeva.

HISPAANIA

Veebikampaania http://www.marcastufuturo.com/en/
index.html registreeris minutis üle 100 päringu, millest
85% tuli Hispaaniast ja ülejäänud 15% Ühendkuningriigist,
Prantsusmaalt, Austraaliast, Kanadast, USAst, Indiast,
Colombiast, Peruust, Argentinast, Brasiiliast ja Venemaalt.

Üritus oli osa kampaaniast
Mark Your Future, Hispaania patendi- ja kaubamärgiameti
(OEPM) ja Hispaania Riikliku Kaubamärgikaitse Ameti
(ANDEMA) algatusest, mille eesmärk oli tõsta tarbijate
teadlikkust kaubamärkide olulisusest.
Varjutus toimus enam kui 200 ettevõtte ning avaliku
ja eraasutuse veebilehel, et juhtida tähelepanu
kaubamärkidega
kaasnevatele
positiivsetele
mõjudele: seaduslikkusele, maksudele, tööhõivele,
töökaitsele, uuenduslikkusele ja disainile, ekspordile
ja
globaliseerumisele,
kvaliteedile,
vastutusele,
kaubandusele ja väikestele ning keskmise suurusega
ettevõtjatele.

„Aasta leiutaja” preemia tähistab

Allikas: www.oepm.es (Hispaania patendi- ja kaubamärgiamet)

BULGAARIA

Bulgaaria Patendiameti 65. aastapäeva.
4. juunil tähistas Bulgaaria Patendiamet Bulgaaria Vabariigi
praeguse Patendiameti eelkäija loomise 65. aastapäeva.
Ent intellektuaalomandi kaitse Bulgaarias on pikema
ajalooga – see sai alguse 1982. aastal, kui riik võttis vastu
oma kaubamärgiseadused.

Ameti aastapäeva
a m e t l i k
tseremoonia
toimub
8.
novembril 2013, mil antakse üle „Aasta leiutaja”
preemia ning väärikad Bulgaaria leiutajad kantakse ameti
Kuldsesse Raamatusse.
Allikas: www.bpo.bg (Bulgaaria Vabariigi Patendiamet)

Jorma Hanski on kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste
registri uus juhataja
Jorma Hanski, LL.M., MBA, on
alates 1. augustist 2013 nimetatud
Soome patendi- ja registreerimisjuhatuse (PRH) kaubamärkide ja
tööstusdisainilahenduste registri
juhatajaks.

SOOME
JormaHanskil on kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste õiguste alal laialdane kogemus ning ta on varasemalt töötanud mitmetel juhtivatel ja järelevalvega tegelevatel ametikohtadel. Enne uude ametisse määramist
oli ta Berggren Oy tegevdirektor ja Rautaruukki Corporationi direktor.
Allikas: www.prh.fi (Soome patendi- ja registreerimisjuhatus)

Siseturu Ühtlustamise Amet
(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Euroopa intellektuaalomandiametid
INPI ISO 9001 kvaliteedisertifikaati uuendati

PORTUGAL

seitsmendat aastat järjest
Portugali
Tööstusomandi
Instituut (INPI) uuendas oma
kvaliteedijuhtimise
süsteemi
sertifikaati pärast Portugali
Sertifitseerimisameti (APCER)
iga-aastast
kvaliteediauditit
seitsmendat korda järjest.
Audit, mis toimus 3. mail 2013, kontrollis, kas INPI
kvaliteedijuhtimise süsteem vastab rahvusvaheliselt
tunnustatud standarditele (ISO 9001:2008), ning kas
süsteem on tõhus ja INPI tegevusele sobilik.
Nimetatud

sertifikaadi

omistamine

organisatsiooni jõupingutusi pideva arengu ja toodete
ja/või teenuste vastavuse tagamiseks, et pälvida
klientide rahulolu.
Eriti rõhutas APCER jõupingutusi, mida tehti tagamaks,
et kvaliteedijuhtimise süsteemi rakendatavad meetmed
vastaksid sellele esitatavatele nõuetele. Selle käigus vaadeldi,
kuidas täideti neid nõudmisi, kasutades olemasolevaid
vahendeid ning rakendades kvaliteedinõuete järgimise
ja kontrollauditi tehnikaid, tuginedes INP välja töötatud
arvutipõhistele vahenditele ja rakendustele.
Allikas: www.marcasepatentes.pt
(Portugali Tööstusomandi Instituut)

tunnustab

ÜHENDKUNINGRIIK

Intellektuaalomandikonkurss Ühendkuningriigis
Noortele inimestele kõikjalt Inglismaalt ja Walesist on
jagatud riiklikke preemiaid
konkursi Cracking Ideas
2012–13 raames, mida korraldavad
Ühendkuningriigi
Intellektuaalomandiamet ja Aardman Animations, mis
on populaarsete multifilmitegelaste Wallace'i ja Gromiti
loojad.
Konkursil pidid noored osalejad mõtlema välja kosmoseteemalise kontseptsiooni ning rõhutama intellektuaalomandit – uut vidinat või toodet (patendid), nimetatud

toote visuaalset külge (disain), kaubamärki või logo, mis
leiutise mõtet täiendaks (kaubamärgid) ja mis tahes muid
loomingulisi elemente (autoriõigus), näiteks meeldejäävat
laulukest.
Konkursile laekus üle 4000 eseme. Neljale võitjale anti
üle originaalne trofee, mille oli loonud Nick Parki Aardman Animation studio. Samuti said nad animatsioonitarkvara paketi ja Nick Parki autogrammiga Wallace'i &
Gromiti raamatu.
Konkurss on osa intellektuaalomandiameti kampaaniast Cracking Ideas, mida toetab Aardman Animations ja
mille eesmärk on julgustada Ühendkuningriigi koolilapsi
Allikas: www.ipo.gov.uk (intellektuaalomandiamet)

Muudatused intellektuaalomandi õiguste seadusandluses
Uus seadus, mis muutis intellektuaalomandi
seadusandlust,
jõustus 2013. aasta aprillis. Muudatused mõjutavad autoriõigusi,
patendiseadust ja kaubamärke
puudutavaid õigusakte ning toovad teiste oluliste muudatuste kõrval Ungari määrustesse
ka esmakordselt Euroopa Liidu reeglid ja rahvusvahelised
lepingud.
1997. aasta kaubamärkide ja geograafilise tähise kaitse XI

UNGARI

seaduse muudatused tähistavad olulist muutust. Nende eesmärk on lihtsustada kollektiivkaubamärke ja garantiimärke
käsitlevaid reegleid, tagada seaduste läbipaistev rakendamine
ja suurem kasutuslihtsus.
Samuti hõlbustab muudatus teatud asjakohaste taotluste elektroonilist esitamist seoses rahvusvahelise kaubamärgiaruandlusega. See teeb oluliselt lihtsamaks haldusmenetluse ja
jõustub 1. jaanuaril 2014.
Allikas: www.sztnh.gov.hu/ (Ungari Intellektuaalomandiamet)

KOOSTÖÖFONDI PROJEKTIPORTFELL

Riiklikud ja piirkondlikud intellektuaalomandiametid: rakendused 2013. aasta juuni lõpu seisuga
GR

Projektid

AT BG BX CY CZ DE DK EE ES FI FR GR

HR HU

IE

IT LT LV MT PL PT RO SE SI SK UK

MÄRKUSED

2013

2013

2011
2009
2013
2012
2013

Laiendamise heaks kiitnud CF MB aprill:
NO andmete täiendamine, uute kasutajate
funktsionaalsuse tagamine ja disainilahenduste teabe otsing riiklikes keeltes.

2013

2013

2011

2013
2011

2009
2013
2013

Projekti teise osa jätkuv arendamine:
haldusmoodul riiklikele ametitele, et nad
saaksid oma andmestikku kontrollida.
Uued omadused: Ühenduse Sordiameti
(CPVO) otsing, sarnased märgid sarnaste
esindajate või vastaste otsingutes, ning
kaupade ja teenuste üksikasjalik võrdlus
vastavalt nende sarnasusastmele.
Juhatus on heaks kiitnud II etapi, et tagada
liitumisel kindlam tuvastamine. Töö jõudis
lõpule 2013. aasta juunis.
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KRU meeskond kavandab rakendusasutustes töötubade läbiviimist.
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Esimene faas (mudeli ehitamine ja välja
töötamine) on lõpetatud.
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Rakendamine on lõpule viidud järgmistes
riikides: BG, DK, ES, HU, UK, FI, CZ,
GR OBI, GR GGE, CY, SI, LV, RO, EE,
PL, PT, SE, SK, LT. Rakendamine pooleli:
MT, IT, FR
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Rakendamine on lõpule viidud järgmistes
riikides: BG, BX, CZ, EE, HU, IE, LT,
LV, MT, PT, RO, SE, SI, SK, UK (2013.
aasta juuli lõpuks) Rakendamine pooleli:
GR, CY, PL
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Vahendit hakati rakendama 2013. aasta
juunis
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Vahendit hakati rakendama 2013. aasta
juunis
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Süsteemi hakati rakendama 2013. aasta
juulis. Järgmine samm on süsteemi rakendamine katsekontorites.

2014

2014

Vahendit hakati rakendama 2012. aasta
novembris
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Back-Office'i katsekontorid: FI, PL
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Elektrooniliste teenuste katsekontorid:
EE, SK
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Uusimad TMview'ga liitumised: CY, HR,
MX*, NO*. Otsus kaalumisel: GR-GGE,
MC*, TR*
(* Euroopa Liidu välised ametid Rahvusvahelise Koostöö Programmi ja/või TM5
koostöö raames)
Liitunud on kõik Euroopa Liidu riiklikud
ametid. TMclassi saab kasutada 23 Euroopa Liidu keeles ning lisaks veel jaapani
ja korea keeles.

Elektroonilise esitamise katsekontorid:
BG, BX, GR-OBI, RO
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ENFORCEMENT
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TP RAKENDAMINE
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TP BACK
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Projekt koosneb nüüdseks kahest osast.
Kujutismärgid: prototüübi määratlus 2013.
aasta juuli lõpuks. / Disainilahendused:
ideekavand esitada 2013. aasta novembriks.

Elektrooniline esitamine töötab FI-s
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