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OTSUS nr 1135-o 

 
Tallinnas 18. mail 2009. a. 

 
 
Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Rein 
Laaneots ja Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi Euroopa Ühenduse, 
esindatud läbi Euroopa Komisjoni, 200, rue de la Loi, B- 1049 Brüssel, Belgia 
vaidlustusavalduse kaubamärgi „Euro farmers + kuju“ (taotlus nr M200401256) 
registreerimise kohta Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ nimele klassides 16, 29, 30 ja 
31. 
 
Asjaolud ja menetluse käik 
 
Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) 
laekus 02.06.2008 Euroopa Ühenduselt, esindatud läbi Euroopa Komisjoni, (edaspidi ka 
vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi „Euro-farmers + kuju “ (taotlus nr 
M200401256) registreerimise kohta Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ nimele 
klassides 16, 29, 30 ja 31. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja esindajana 
patendivolinik Villu Pavelts.  
 
Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1135 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.  
 
Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti 19.02.2008 otsus rahvusvahelise 
kaubamärgi „Euro-farmers + kuju “ (taotlus nr M200401256) registreerimise kohta 
Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ  nimele klassides 16, 29, 30 ja 31. 
 
Vaidlustusavalduse sisu 

 
01.04.2008 Eesti Kaubamärgilehes nr 4/2008 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet 
teinud otsuse registreerida taotleja Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ nimele 
kaubamärk „Euro-farmers + kuju “ (taotlus nr M200401256). Vaidlustusavalduse 
esitaja on seisukohal, et kõnealuse kaubamärgi registreerimise otsus (lisa 1) on vastuolus 
kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 punktidega 6 ning 8. Oma seisukohta põhistab 
vaidlustaja järgnevaga: 
 
1. KaMS § 9 lg 1 p 8 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mille registreerimisest tuleb 
keelduda tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 ter alusel, kui 
registreerimiseks puudub õiguspädeva organi või ametiisiku kirjalik luba. 
 
Pariisi konventsiooni artikli 6 ter lõige 1 (a) sätestab, et Liidu riigid on kokku leppinud 
lükata tagasi liidu riikide vappide, lippude ja teiste riiklike embleemide, nende poolt 
kehtestatud ametlike märkide ning kontroll- ja garantiimärkide, samuti kõige selle, mis 
heraldika seisukohalt on jäljendamine, registreerimine kaubamärgina või tema 
koostisosana, samuti keelata vastavate abinõudega nende kasutamine ilma pädevate 
organite loata. 
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Nimetatud artikli punkti (b) kohaselt laienevad punktis (a) toodud sätted samal viisil 
rahvusvaheliste ja valitsusvaheliste organisatsioonide lippudele, vappidele ja teistele 
embleemidele, mille liikmeks on üks või mitu liidu liikmesriiki ning selliste 
organisatsioonide nimetuste lühenditele ja nimetustele, välja arvatud need vapid, lipud, 
muud tunnused, nimetuste lühendid ja nimetused, mis on juba selliste kehtivate 
rahvusvaheliste kokkulepete objektiks, mille eesmärgiks on tagada nende kaitse. 
 
Ülalviidatud sätete kaitse alla kuulub 1979-ndast aastast Euroopa lipp (lisa 2) (kuldsetest 
tähekestest ring sinisel taustal), mis võeti kasutusele Euroopa Nõukogu poolt juba 1955 
aastal sümboliseerimaks ideaali Euroopa rahvaste ühtsusest. Lipu oluliseks elemendiks 
on 12-st tähekesest moodustatud ring, kus tähekeste arv sümboliseerib täiuslikkust, olles 
samas ka kalendriaasta kuude arv ning kella numbrilaua tundide arv. Ühtlasi 
sümboliseerib nende paiknemine ringis ühtsust. 1985-ndal aastal andis Euroopa Nõukogu 
Euroopa lipu kasutamisõiguse Euroopa Ühendusele ning alates sellest aastast on Euroopa 
lipp kasutusel Euroopa Ühenduse sümbolina. Kõik Euroopa ühenduste institutsioonid on 
seda kasutanud alates 1986-nda aasta algusest ning 1992-st aastast on see Euroopa Liidu 
sümboliks (lisa 3). 
 
Samuti 1979-ndast aastast on 12-st tähekesest ring kaitstud Pariisi konventsiooni Artikkel 
6 ter alusel Euroopa Nõukogu embleemi koosseisus (lisa 4). 
 
Lisaks Euroopa lipule ja Euroopa Nõukogu embleemile on 12-st tähekesest ring 
kasutusel paljude EL-i institutsioonide ametlike sümbolite koosseisus (lisa 5). 
 
Vaidlustaja on koos Euroopa Nõukoguga vastutav, et oleks tagatud Euroopa Liidu 
ametlike sümbolite, sh Euroopa lipu (kuldsetest tähekestest ring sinisel taustal) ning 
embleemi (tähekeste ring), väärikas kasutamine. Samuti vastutavad nimetatud organid, et 
võetaks vajalikud meetmed kõnealuste sümbolite väärkasutamise välistamiseks. 
 
Vaidlustatava kaubamärgi „Euro-farmers + kuju “ sõnaline osa koosneb kahest 
komponendist – Euro ning farmers. Sõna Euro asetseb sinisel lipul, mida ümbritseb 
kaares 11 tähte, mis on omakorda suunatud kaare siseosa poole. EL-i portaalist 
www.europa.eu.int nähtub, et Euroopa logo puhul kasutatakse sinist PANTONE 
REFLEX BLUE ning kollast PANTONE YELLOW värvi (vt lisa 6). Täpselt samad 
värvid on kasutusel põhivärvidena ka kaubamärgi „Euro-farmers + kuju “ puhul, sinine 
ning kollane värv on identsed Euroopa logol kasutatavate värvidega. Võttes arvesse nii 
tähtede tausta kui ka tähtede ning sõnade Euro ja farmers värve, on ilmne, et antud märk 
on tuletatud Euroopa logost, tähtede kaar on tuletatud Euroopa lipul ja Euroopa Nõukogu 
sümbolil olevast tähekeste ringist. Vaidlustataval kaubamärgil kujutatud tähekeste arv 
erineb Euroopa lipul kujutatud 12 tähekesest vaid ühe võrra. Seega on tegemist Euroopa 
lipu ja Euroopa Nõukogu sümboli olulise elemendi, 12 tähest koosneva ringi 
jäljendamisega Pariisi konventsiooni artikkel 6 ter mõttes ning selle registreerimine 
kaubamärgina vastuolus Pariisi konventsiooni artikli 6 ter sätetega. 
 
2. KaMS § 9 lg 1 p 6 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis oma olemuselt võivad 
tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, 
geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või 
teenuste teiste omaduste suhtes.   
 
Nagu ülal selgitatud, koosneb vaidlustatav kaubamärk tähekestest moodustatud kaarest 
ning selle sees asuvast sõnast Euro ning sõnast farmers. Tulenevalt äravahetamiseni 
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sarnasusele Euroopa lipul, Euroopa Nõukogu sümbolil ning suure osa Euroopa 
institutsioonide poolt kasutava täheringiga, viitab kaubamärk Euro-farmers + kuju  
otseselt seosele EL-iga. Tänu sellisele seosele võivad tarbijais tekkida antud kaubamärgi 
nägemisel ekslikud arusaamad, et: 
• markeeritud kaubad (nt õppevahendid, publikatsioonid jms) tulenevad mõnelt 

Euroopa Liidu institutsioonilt või  
• nende kaupade kvaliteet ja teenuse sisu on tagatud Euroopa Komisjoni, Euroopa 

ühenduste või mõne muu EL-i institutsiooni poolt või  
• Euro farmers on mõne Euroopa ametliku institutsiooni  (avalik-õigusliku isiku) 

nimetus või  
• kaubamärk tervikuna on mõne Euroopa ametliku institutsiooni või mõne sellise 

institutsiooni poolt hallatava asutuse sümbol. 
 
Lisaks, võib avalikkus pidada Euro-farmers’it mõne Euroopa ametliku institutsiooni 
nimetuseks sõna Euro tõttu, kuna ka need algavad sõnadega Euro, European (vt lisa 5). 
Antud märk ei oma piisavalt eristavat iseloomu tekitamaks tarbijas veendumust, et märgi 
all pakutav kaup ei pärine või ei ole seotud mõne Euroopa Liidu ametliku 
institutsiooniga. 
 
Arvestades ülaltoodut on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgitaotlus nr M200401256 
(Euro-farmers koos tähekestest kaarega) tekitab tervikuna mulje, et kõnealune tähis on 
Euroopa Ühenduse või mõne selle institutsiooni poolt ametlikult kasutusel või et antud 
tähisega markeeritud kaupadel on seos Euroopa Ühenduse või mõne selle ametliku 
institutsiooniga. Olukorras, kus Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ ei ole selline 
institutsioon ning tal puudub ka vastav seos nimetatud institutsioonidega, eksisteerib 
tarbija eksitamise oht kaubamärgiga markeeritud kaupade ja selle all pakutavate teenuste 
omaduste osas. 
 
Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „Euro-farmers 
+ kuju “ (taotlus nr M200401256) klassides 16, 29, 30, 31 taotleja Põltsamaa Meierei 
Juustutööstus OÜ nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust 
apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. 
 
Vaidlustusavaldusele on lisatud:  
1) väljatrükk WIPO 6ter andmebaasist;  
2) väljatrükk Internetist - www.europa.eu.int;  
3) väljatrükk WIPO 6ter andmebaasist;  
4) väljatrükk Internetist – www.publications.europa.eu;  
5) väljatrükk Internetist - www.europa.eu.int;  
6) volikiri 
 
12.06.2008 palus apellatsioonikomisjon taotlejat esitada oma seisukoha 
vaidlustusavaldusele hiljemalt 15.09.2008. Taotleja oma seisukohti 
apellatsioonikomisjonile ei esitanud. 
 
Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 20.04.2009, milles ta jäi varem esitatud 
seisukohtade juurde. 
 
21.04.2009 saatis apellatsioonikomisjon taotlejale teadmiseks vaidlustaja lõplikud 
seisukohad ja juhtis taotleja tähelepanu sellele, et vastavalt apellatsioonikomisjoni 
põhimääruse § 15 lg-le 5 ei takista asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma seisukohti 
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esitanud, menetluse jätkamist ning vastavalt põhimääruse § 181 lg-le 3 edastab 
apellatsioonikomisjoni sekretär vaidlustaja lõplikud seisukohad viivitamata teisele 
menetlusosalisele koos ettepanekuga esitada omapoolsed lõplikud seisukohad. Lõplike 
seisukohtade esitamist ei võimaldata menetlusosalisele, kes ei ole 
apellatsioonikomisjonile esitanud kirjalikke seisukohti. Samuti taotlejat teavitati 
lõppmenetluse alustamisest. 
 
 
Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 21.04.2009. a. 
 
Komisjoni seisukohad ja otsus 
 
Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid 
kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele. 
 
04.08.2004 esitas taotleja Patendiametile taotluse nr M200401256 registreerida tema 
nimele kaubamärk Euro-farmers+ kuju  klassides 16, 29, 30 ja 31. Patendiamet tegi 
registreerimise otsuse 19.02.2008. 
 
Vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioon on:  

 

 
 
KaMS § 9 lg 1 p 8 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mille registreerimisest tuleb 
keelduda tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 ter alusel, kui 
registreerimiseks puudub õiguspädeva organi või ametiisiku kirjalik luba. 
 
Pariisi konventsiooni artikli 6 ter lõige 1 (a) sätestab, et Liidu riigid on kokku leppinud 
lükata tagasi liidu riikide vappide, lippude ja teiste riiklike embleemide, nende poolt 
kehtestatud ametlike märkide ning kontroll- ja garantiimärkide, samuti kõige selle, mis 
heraldika seisukohalt on jäljendamine, registreerimine kaubamärgina või tema 
koostisosana, samuti keelata vastavate abinõudega nende kasutamine ilma pädevate 
organite loata. Nimetatud artikli punkti (b) kohaselt laienevad punktis (a) toodud sätted 
samal viisil rahvusvaheliste ja valitsusvaheliste organisatsioonide lippudele, vappidele ja 
teistele embleemidele, mille liikmeks on üks või mitu liidu liikmesriiki ning selliste 
organisatsioonide nimetuste lühenditele ja nimetustele, välja arvatud need vapid, lipud, 
muud tunnused, nimetuste lühendid ja nimetused, mis on juba selliste kehtivate 
rahvusvaheliste kokkulepete objektiks, mille eesmärgiks on tagada nende kaitse. 
 
Ülalviidatud sätete kaitse alla kuulub 1979-ndast aastast Euroopa lipp (kuldsetest 
tähekestest ring sinisel taustal), mis võeti kasutusele Euroopa Nõukogu poolt juba 1955 
aastal sümboliseerimaks ideaali Euroopa rahvaste ühtsusest. Lipu oluliseks elemendiks 
on 12-st tähekesest moodustatud ring, kus tähekeste arv sümboliseerib täiuslikkust, olles 
samas ka kalendriaasta kuude arv ning kella numbrilaua tundide arv. Ühtlasi 
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sümboliseerib nende paiknemine ringis ühtsust. 1985-ndal aastal andis Euroopa Nõukogu 
Euroopa lipu kasutamisõiguse Euroopa Ühendusele ning alates sellest aastast on Euroopa 
lipp kasutusel Euroopa Ühenduse sümbolina. Kõik Euroopa ühenduste institutsioonid on 
seda kasutanud alates 1986-nda aasta algusest ning 1992-st aastast on see Euroopa Liidu 
sümboliks.  
Samuti 1979-ndast aastast on 12-st tähekesest ring kaitstud Pariisi konventsiooni Artikkel 
6 ter alusel Euroopa Nõukogu embleemi koosseisus. 
Lisaks Euroopa lipule ja Euroopa Nõukogu embleemile on 12-st tähekesest ring 
kasutusel paljude EL-i institutsioonide ametlike sümbolite koosseisus. 
 
Vaidlustaja on koos Euroopa Nõukoguga vastutav, et oleks tagatud Euroopa Liidu 
ametlike sümbolite, sh Euroopa lipu (kuldsetest tähekestest ring sinisel taustal) ning 
embleemi (tähekeste ring), väärikas kasutamine. Samuti vastutavad nimetatud organid, et 
võetaks vajalikud meetmed kõnealuste sümbolite väärkasutamise välistamiseks. 
 
Vaidlustatava kaubamärgi „Euro-farmers + kuju “ sõnaline osa koosneb kahest 
komponendist – Euro ning farmers. Sõna Euro asetseb sinisel lipul, mida ümbritseb 
kaares 11 tähte, mis on omakorda suunatud kaare siseosa poole. EL-i portaalist 
www.europa.eu.int nähtub, et Euroopa logo puhul kasutatakse sinist PANTONE 
REFLEX BLUE ning kollast PANTONE YELLOW värvi. Täpselt samad värvid on 
kasutusel põhivärvidena ka kaubamärgi „Euro farmers + kuju“ puhul, sinine ning kollane 
värv on identsed Euroopa logol kasutatavate värvidega. Võttes arvesse nii tähtede tausta 
kui ka tähtede ning sõnade Euro ja farmers värve, on ilmne, et antud märk on tuletatud 
Euroopa logost, tähtede kaar on tuletatud Euroopa lipul ja Euroopa Nõukogu sümbolil 
olevast tähekeste ringist. Vaidlustataval kaubamärgil kujutatud tähekeste arv erineb 
Euroopa lipul kujutatud 12 tähekesest vaid ühe võrra. Seega on tegemist Euroopa lipu ja 
Euroopa Nõukogu sümboli olulise elemendi, 12 tähest koosneva ringi jäljendamisega 
Pariisi konventsiooni artikkel 6 ter mõttes ning selle registreerimine kaubamärgina 
vastuolus Pariisi konventsiooni artikli 6 ter sätetega. 
 
KaMS § 9 lg 1 p 6 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis oma olemuselt võivad 
tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, 
geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või 
teenuste teiste omaduste suhtes. 
 
Vaidlustatud kaubamärk koosneb tähekestest moodustatud kaarest ning selle sees asuvast 
sõnast Euro ning sõnast farmers. Tulenevalt äravahetamiseni sarnasusele Euroopa lipul, 
Euroopa Nõukogu sümbolil ning suure osa Euroopa institutsioonide poolt kasutava 
täheringiga, viitab kaubamärk „Euro-farmers + kuju “  otseselt seosele EL-iga.  
 
Lisaks, võib avalikkus pidada Euro-farmers’it mõne Euroopa ametliku institutsiooni 
nimetuseks sõna Euro tõttu, kuna ka need algavad sõnadega Euro, European. Antud märk 
ei oma piisavalt eristavat iseloomu tekitamaks tarbijas veendumust, et märgi all pakutav 
kaup ei pärine või ei ole seotud mõne Euroopa Liidu ametliku institutsiooniga. 
 
Euroopa Ühenduse kaubamärkide CTM-online registrist nähtub, et 03.02.2005 esitas 
taotleja sama kaubamärgi registreerimiseks Euroopa Ühenduse kaubamärgina. 
Registreerimisest keelduti, selle kohta 18.01.2008 OHIM on teinud otsuse, millega on 
taotlus tagasi lükatud. Mitteregistreerimise põhjused on käesolevas otsuses tooduga 
sarnased. 
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Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS, § 9 lg 1 p 6 ja 8 komisjon,  
 

o t s u s t a s: 
 
rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti 19.02.2008 otsus nr 
7/M200401256 kaubamärgi „Euro-farmers+ kuju“ (taotlus nr M200401256) 
registreerimise kohta klassides 16, 29, 30 ja 31 ning kohustada Patendiametit 
jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. 
 
Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib 
jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada Harju 
Maakohtusse hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu 
või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse 
avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. 

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel 
otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.  

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või 
lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava 
kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti. 

 
 
 
Allkirjad: 
 
 
E. Sassian 
 
 
R. Laaneots 
 
 
E. Hallika 
 
 


