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1. TAUSTAA
Euroopan tavaramerkki- ja malliverkoston teollis- ja tekijänoikeusvirastot jatkavat yhteistyötään lähentymisohjelman
puitteissa. Ne ovat nyt sopineet malleja koskevasta ensimmäisestä yhteisestä käytännöstä, jossa annetaan
tutkimismenettelyjä varten neuvontaa asianmukaisten erottamislausumien ja kuvatyyppien käytöstä sekä mallien
esittämisestä neutraalia taustaa vasten. Lisäksi esitetään yhteenveto virastojen laatuvaatimuksista, jotka koskevat
sähköisesti ja paperilla saatuja mallihakemuksia.
Yhteinen käytäntö julkaistaan tässä yhteisessä tiedonannossa. Sen tarkoituksena on lisätä edelleen avoimuutta,
oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta sekä tutkijoiden että käyttäjien hyödyksi.
Hankkeeseen eivät sisälly seuraavat seikat:







sanalliset erottamislausumat
lisäosat (osa virastoista katsoo, että lisäosat eivät kuulu neutraaliin taustaan)
etuoikeus (osa virastoista ei tutki etuoikeutta koskevia vaatimuksia)
julkistaminen (osalla virastoista ei ole mitätöintimenettelyjä)
kuvakulmien lukumäärä (monilla virastoilla on oikeudellisia rajoituksia)
tietokoneanimaationa toteutetut esitykset, 3D-esitykset (monilla virastoilla on oikeudellisia rajoituksia).

2. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ
Seuraavassa tekstissä esitetään yhteenveto yhteisen käytännön periaatteita koskevista keskeisistä viesteistä ja
tärkeimmistä toteamuksista. Liitteessä 1 esitetään teksti kokonaisuudessaan sekä yhteisiä arviointiperusteita
havainnollistavat esimerkit.. Liitteen 1 lopussa esitetään tulokset vertailututkimuksesta, jossa tutkittiin sähköisesti
saatujen ja paperihakemusten laatuvaatimuksia.
Kuvien olisi oltava hyvälaatuisia ja jäljentämiskelpoisia. Mallien moitteetonta graafista esittämistä koskevien vaatimusten
määrittelyssä otetaan huomioon seuraavat arviointiperusteet:

VISUAALISTEN EROTTAMISLAUSUMIEN KÄYTÖN OSALTA
Määritelmä

Visuaalisilla erottamislausumilla ilmoitetaan, että esityksessä näkyvän mallin tietyille piirteille ei
haeta suojaa eikä niille ole myönnetty rekisteröintiä. Niillä osoitetaan siis ne mallin osat, joita ei
ole tarkoitus suojata.

Vaatimukset

Visuaaliset erottamislausumat voidaan hyväksyä vain, jos
 niissä osoitetaan selvästi, että esityksessä näkyvän mallin tietyille piirteille ei haeta
suojaa.
 ne esitetään yhdenmukaisesti kaikissa kuvissa, joissa ne näkyvät.
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RCD-nro 002322644-0001 (07.02) (Pannun kahvat)
Omistaja: ACTERVIS, GMBH

1

Selvyyden vuoksi mainittakoon, että “

”-merkillä varustetut esimerkit ovat hyväksyttäviä ja “ ”-merkillä varustetut hylättäviä.
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Suositukset/ohjeet

Suositeltavia ovat graafiset tai valokuvaesitykset, joissa esitetään ainoastaan
hakemuksen kohteena oleva malli.
Erottamislausumia voidaan kuitenkin käyttää, kun mallin graafinen tai valokuvaesitys
sisältää tuotteen osia, joille ei haeta suojaa. Näissä tapauksissa erottamislausuman on

oltava selkeä ja yksiselitteinen siten, että hakemuksen kohteena olevat piirteet ja hakemuksen
ulkopuoliset piirteet erottuvat selvästi toisistaan.
Jos erottamislausumaa käytetään, suositellaan sen merkitsemistä katkoviivoin. Muut
erottamislausumat, kuten värivarjostus, rajat ja sumentaminen, ovat sallittuja vain, jos
katkoviivoja ei voida käyttää teknisistä syistä (esimerkiksi, jos niillä kuvataan vaatteiden tai
kaavojen ompeleita tai jos käytetään valokuvaesitystä).
a) Katkoviivat

Jos erottamislausumaa käytetään, suositellaan sen merkitsemistä katkoviivoin. Katkoviivoilla
merkitään piirteet, joille suojaa ei haeta.
Hyväksyminen edellyttää, että suojan ulkopuolelle jätettävät piirteet osoitetaan selkeästi
katkoviivoilla ja osat, joille suojaa haetaan, yhtenäisillä viivoilla.

Bosnia-Hertsegovinassa rekisteröity malli nro
38212-0001 (12.16) (Taustapeilit) Omistaja;
Interimage BV

Unkarissa rekisteröity malli nro D9900409-0001
(08.04) (Ruuvitaltan kahva)
Omistaja: Cooper Industries, Inc.

Kun katkoviivat ovat mallin piirteitä ja osa mallista jätetään suojan ulkopuolelle, voidaan käyttää
muita visuaalisia erottamislausumia.
b) Värivarjostus

Katkoviivat ovat suositeltava erottamislausuma, mutta värivarjostus voi olla vaihtoehtona, jos
katkoviivoja ei voida käyttää. Tämäntyyppisessä visuaalisessa erottamislausumassa käytetään
muiden piirteiden värisävyistä poikkeavia värisävyjä, joilla peitetään riittävästi ne piirteet, joille ei
haeta suojaa.
Hakemuksen kohteena olevat piirteet on osoitettava selkeästi ja suojan ulkopuolelle jätettävät
piirteet on esitettävä eri värisävyllä siten, että ne näyttävät sumennetuilta tai epäselviltä.

RCD-nro 000910146-0004 (12.08) (Autot (osa))
Omistaja: TOYOTA MOTOR CORPORATION

c) Rajat

Katkoviivat ovat suositeltava erottamislausuma, mutta rajojen käyttö voi olla vaihtoehtona, jos
katkoviivoja ei voida käyttää. Tämäntyyppisessä visuaalisessa erottamislausumassa piirteet,
joille suojaa haetaan, näytetään/esitetään selkeästi rajojen sisäpuolella ja kaikki rajojen
ulkopuolella olevat piirteet katsotaan hakemuksen ulkopuolisiksi piirteiksi, joita ei suojata.

3

Convergence
Piirustuksissa/valokuvissa on huolehdittava siitä, ettei rajojen sisäpuolelle jää itse mallin lisäksi
muita piirteitä.

RCD N:o. 001873688-0003 (02.04) (jalkineiden pohjat)
Omistaja:: Mjartan s.r.o.

LO6 Esimerkki (12.16) (Kulkuneuvoissa
käytettävät ilmanottoaukkojen säleiköt)

d) Sumentaminen Katkoviivat ovat suositeltava erottamislausuma, mutta sumentaminen voi olla vaihtoehtona, jos
katkoviivoja ei voida käyttää. Tämäntyyppisessä visuaalisessa erottamislausumassa peitetään
piirteet, joille ei haeta suojaa. Nämä erottamislausumat voidaan hyväksyä vain, jos piirteet, joille
haetaan suojaa, ovat selvästi erotettavissa piirteistä, joille ei haeta suojaa (sumennetuista
piirteistä).

RCD-nro 000244520-0002 (12.15) (Ajoneuvojen pyörien paineilmarenkaat)
Omistaja: Nokian Tyres plc

ERI KUVATYYPPIEN OSALTA
Määritelmä
Yleiset
suositukset

Kuva on mallin visuaalinen esitys. Sen avulla malli voidaan esittää eri suunnista (kuvakulmista)
tai eri ajankohtina tai eri tiloissa.






Näkymäkuvat (ks. jäljempänä olevat ohjeet) ovat useimmiten riittäviä mallin kaikkien
piirteiden esille tuomiseksi. Hakija voi kuitenkin toimittaa täydentäviä tai lisäkuvia, joissa
mallin piirteet tuodaan paremmin esille (ylittämättä kuitenkaan asianomaisen viraston
sallimaa kuvien enimmäismäärää).
Hakijan ei tarvitse toimittaa tiettyä määrää kuvia tai tietyntyyppistä kuvaa, kunhan mallin
kaikki piirteet näkyvät selvästi. Yksikin kuva voi siis riittää.
Kuvien on esitettävä samaa mallia ja kukin kuva on esitettävä erikseen.
Jos tuote on moniosainen, vähintään yhdessä kuvassa on esitettävä tuote koottuna.

Ohjeet kullekin
kuvatyypille:

Mallin piirteiden esille tuomiseksi on suositeltavaa käyttää näkymäkuvia. Hakija saa kuitenkin
toimittaa täydentäviä tai lisäkuvia, kuten edellä on todettu. Seuraavassa esitetään eri
kuvatyyppejä koskevat ohjeet:

a) Näkymäkuvat

Näkymäkuvissa malli esitetään eri suunnista (kuvakulmista). Niissä esitetään seuraavat
näkymät: näkymä edestä, ylhäältä, alhaalta, oikealta, vasemmalta ja takaa sekä
perspektiivinäkymät.
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On suositeltavaa, että hakija toimittaa mallin piirteiden kokonaisvaltaiseen esittämiseen
tarvittavan määrän kuvia. Joissakin tapauksissa yksikin kuva voi riittää.

RCD-nro 002325456-0001 (31.00) (Sekoittimet, sähkö- (keittiökäyttöön)) Omistaja: KENWOOD LIMITED

b) Kuvat, joissa
osa mallista on
suurennettuna

Yksi mallikokonaisuuden osa esitetään suurennettuna.
Yksittäinen suurennettu kuva voidaan hyväksyä, jos suurennettu osa näkyy jossakin muussa
toimitetussa kuvassa ja jos se esitetään yhdessä erillisessä kuvassa.

RCD N:o 001913690-0002 (24.02) (PCR monikuoppalevyt) Omistaja: ABGENE LIMITED

c) Vaihtoehtoiset
tilat

Malleilla, jotka voivat olla vaihtoehtoisissa tiloissa, tarkoitetaan malleja, joiden ulkomuotoa
voidaan muuttaa erilaisiin muotoihin lisäämättä tai poistamatta osia.
Mallin eri muotoja esittävät kuvat on esitettävä erikseen.

RCD N:o 000588694-0012 (14.03) (Matkapuhelimet) Omistaja: Fujitsu Mobile Communications Limited
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d) Räjäytyskuvat

Kuvat, joilla tuotteen rakennetta selkeytetään esittämällä sen osat irrallaan toisistaan.
Näiden kuvien lisäksi on toimitettava vähintään yksi kuva, jossa tuote esitetään koottuna.
Tuotteen kaikki osat on esitettävä yhdessä erillisessä kuvassa irrallaan toisistaan, lähellä
toisiaan ja kokoamisjärjestyksessä.

Kroatiassa rekisteröity malli N:o. D20140080 (24.01) (Rannekkeet, joissa on lihasten stimulointilaite ) Omistaja: Dominik Žinić

Huomaa: Irrallisten osien esittäminen erillisessä kuvassa voi helpottaa mallin
ymmärtämistä. Suojattuja ovat kuitenkin vain ne osat, jotka pysyvät näkyvissä tuotteen
tavanomaisen käytön aikana.
e) Osanäkymät

Osanäkymissä esitetään osa tuotteesta erillisenä.
Osanäkymiä voidaan suurentaa ja niiden lisäksi on toimitettava vähintään yksi kuva, jossa tuote
esitetään kokonaisuudessaan.

RCD N:o 2038216-0001 (15.01, 23.04) (Ilmansuodattimet, moottorien ilmansuodatinsäiliöt) Omistaja: BMC S.r.l.

f) Läpileikkauskuvat

Läpileikkauskuvilla tarkoitetaan mallin osien läpileikkauksesta tehtyjä kuvia, joilla täydennetään
näkymäkuvia ja kuvataan jotain tuotteen ulkoasun piirrettä tai piirteitä, kuten sen ääriviivoja,
pintaa, muotoa tai kokoonpanoa.
Leikkauskuvien olisi oltava yksiselitteisesti kuvia samasta mallista ja niiden mukana on
toimitettava muita perinteisiä kuvia, kuten näkymäkuvia. On huomattava, että sallittuja eivät ole
esitykset, joissa on teknisiä tietoja, kuten aksiaaliviivoja, kokoja (mittoja) tai numeroita.

Espanjalainen rekisteröity malli N:o I0152702-D (01.01) ) (keksit) Omistaja: CUETARA, S.L.

Huomaa: Läpileikkauskuvien lisääminen voi helpottaa mallin ymmärtämistä. Suojattuja
ovat kuitenkin vain ne osat tuotteesta, jotka ovat näkyvissä tuotteen tavanomaisen käytön
aikana.
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g) Tilannekuvasarj
a (animaationa
toteutetut mallit)

Lyhyt kuvasarja, jolla esitetään yksi animaationa toteutettu malli eri ajankohtina siten, että
kuvasarjan eteneminen on helppo ymmärtää. Tämä koskee piirrettyjä ikoneja (kuvasarjasta
koostuvia malleja) ja animoituja graafisia käyttöliittymiä (liittymien malleja).
Jotta tilannekuvasarja voidaan hyväksyä tilannekuvien on liityttävä visuaalisesti toisiinsa (eli niillä
on oltava yhteisiä piirteitä) ja hakijan on numeroitava kuvat siten, että liike/eteneminen on
selvästi tunnistettavissa.

RCD-nro 2085894-0014 (14.04) (Liikkuvat kuvaruutuilmoitukset) Omistaja: NIKE Innovate C.V.

h) Yhdistelmä
erilaisista
visuaalisista
esitystavoista

On suositeltavaa, että mallin esittämisessä käytetään vain yhtä visuaalista muotoa
(piirustusta tai valokuvaa). Tarkoituksena on estää ristiriitaisen kokonaiskuvan saaminen
esitettyjen osatekijöiden perusteella.
Jos malli esitetään monessa eri muodossa, kussakin niistä on selkeästi ja yksiselitteisesti
esitettävä sama malli ja esitysten on oltava yhdenmukaiset piirteitä verrattaessa.

LO6 Esimerkki (21.01) (Kulkuneuvot (lelut))

NEUTRAALIN TAUSTAN OSALTA
Taustan neutraaliuden arvioinnissa olisi otettava huomioon seuraavat näkökohdat:.
a) Väreihin
liittyvät
vaatimukset



Taustassa käytettävä yksi ainoa tai vallitseva väri voidaan aina hyväksyä, jos se erottuu
mallin väreistä.



Asteittain muuttuva väri tai useampi kuin yksi väri taustassa voidaan hyväksyä, jos malli
erottuu selvästi taustasta.

Itävaltalainen rauennut malli N:o
Ranskassa rekisteröity malli N:o
1747/1999 (01.01)
955805-0005 (09.07) (Hajuvesipullon
(Jäätelötikkukaramelli) Omistaja:
korkki) Omistaja: SNIC SARL
Schöller Lebensmittel GMBH & O. KG

LO6 Esimerkki (01.01) (Kakut)
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b) Kontrastia
koskevat
vaatimukset



Kaikkien mallin piirteiden olisi oltava selkeästi näkyvillä.



Kontrasti katsotaan riittämättömäksi, jos taustan ja mallin värit ovat samankaltaiset ja
sulautuvat osittain toisiinsa (eli ei ole selvää, mihin tuote päättyy ja mistä tausta alkaa).



Tummasta taustasta voi joskus olla apua, jos malli on kirkas tai haaleanvärinen, ja
sama pätee myös päinvastoin.

BX rekisteröity malli N:o 38895-00 (25.03)
(Vaja) Omistaja: Herman Lankwarden

c) Varjoja/
heijastuksia
koskevat
vaatimukset

Portugalilainen rauennut malli N:o 420-0006
(06.01) (tuolit) Omistaja: Abril Mobiliário



Varjot ja heijastukset voidaan hyväksyä, mikäli mallin kaikki piirteet ovat niistä
huolimatta näkyvissä.



Varjoja tai heijastuksia ei voida hyväksyä, jos mallisuojan kohde ei ole yksiselitteisesti
erotettavissa jossakin toimitetussa kuvassa. Näin voi tapahtua, jos värikontrasti malliin
nähden on heikko ja/tai varjot osuvat mallin osiin tai peittävät niitä tai vääristävät mallin
ääriviivoja.

Tanskalainen rekisteröity malli N:o 2013 00069
(12.11) (Kuormapyörä) Omistaja: 3PART A/S

LO6 Esimerkki (11.02) (Kukkavaasit)

3. TÄYTÄNTÖÖNPANO
Edellisten yhteisten käytäntöjen tapaan tämä yhteinen käytäntö tuli voimaan kolme kuukautta
tämän yhteisen tiedonannon julkaisupäivästä. Seuraavassa taulukossa on lisätietoa yhteisen
käytännön täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanovirastoilla oli mahdollisuus päättää lisätietojen
julkaisemisesta verkkosivustoillaan. Seuraavat virastot ovat panneet täytäntöön yhteisen
käytännön: BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LV, NO, PL, PT,
RO, SI, SK, TR, UK ja EUIPO
Seuraavat EU:n virastot tukevat yhteistä käytäntöä mutta eivät tällä hetkellä ole panneet sitä itse
täytäntöön: AT, FI, MT ja SE. Pienellä osalla virastoista on julkaisuhetkellä oikeudellisia rajoituksia,
jotka koskevat yhteisen käytännön tiettyjä osia ja haittaavat osittain käytännön täytäntöönpanoa
kokonaisuudessaan. Näitä ovat erityisesti Viro (läpileikkauskuvat); Tšekin tasavalta
(tilannekuvasarja); Norja (osanäkymät); Kroatia (läpileikkauskuvat) ja Slovenia (läpileikkauskuvat).
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3.1. TÄYTÄNTÖÖNPANEVAT VIRASTOT
LUETTELO TÄYTÄNTÖÖNPANEVISTA VIRASTOISTA, TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄIVÄMÄÄRÄSTÄ
JA TÄYTÄNTÖÖNPANOKÄYTÄNNÖSTÄ
Yleiskatsaus yhteisen käytännön täytäntöönpanevista virastoista
Virasto

Täytäntöönpanon
päivämäärä

BG
BX
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FR
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LT
LV
NO
PL
PT
RO
SI
SK
TR
UK
EUIPO

15.7.2016
15.4.2016
15.7.2016
15.7.2016
15.7.2016
15.4.2016
15.7.2016
15.4.2016
15.7.2016
15.4.2016
15.4.2016
15.7.2016
15.4.2016
15.4.2016
15.7.2016
15.4.2016
15.7.2016
15.4.2016
15.4.2016
15.7.2016
15.7.2016
15.7.2016
15.4.2016
15.4.2016
15.4.2016
15.4.2016

Yhteistä käytäntöä sovelletaan
täytäntöönpanopäivänä
täytäntöönpanopäivän
käsiteltävänä oleviin
jälkeen jätettyihin
hakemuksiin
hakemuksiin
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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LIITE:
YHTEISEN KÄYTÄNNÖN PERIAATTEET
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FI

Yhteisen käytännön periaatteet
Lähentymisohjelma
LO 6. Mallien graafinen esitys
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1. ASIAKIRJAN TARKOITUS
Tämä asiakirja tulee olemaan viiteasiakirja kuvien graafista esitystä koskevien vaatimusten
yhteisestä käytännöstä. Se on tarkoitettu EU:n kansallisille ja alueellisille teollisuus- ja
tekijänoikeusvirastoille (jäljempänä "virastot"), käyttäjäjärjestöille, hakijoille ja näiden edustajille.

Asiakirjassa esitetyt vaatimukset kattavat visuaalisten erottamislausumien käytön, eri kuvatyyppien
käytön sekä mallien esittämisen neutraalia taustaa vasten. Asiakirjassa annetaan lisäksi
suosituksia, joiden tavoitteena on saada hakijat löytämään parhaan tavan mallien esittämiseen.
Siinä tehdään myös yhteenveto virastojen laatuvaatimuksista, jotka koskevat sähköisesti ja
paperilla saatuja mallihakemuksia.
Seuraavat ohjeet koskevat vain tutkimismenettelyjä eikä niissä anneta kansallisen tai
unionin lainsäädännön mukaisen mallisuojan laajuutta koskevia neuvoja.

2. HANKKEEN SISÄLTÖ

LO6-hankkeen sisältö on seuraava:

- Visuaalisten erottamislausumien käytön analyysi: Tämän tavoitteen tarkoituksena on
yhdenmukaistaa käytäntö, joka koskee suojan ulkopuolelle jätettävien piirteiden osoittamiseen
tarkoitettujen visuaalisten erottamislausumien käyttöä.
- Kuvatyyppien analyysi: Tässä pyritään yhdenmukaistamaan virastojen hyväksyttävissä
olevia kuvatyyppejä koskeva käytäntö sekä niitä vaatimuksia koskeva käytäntö, jotka on
määriteltävä mallien asianmukaiseksi esittämiseksi rekisteröintihakemuksessa. Lisäksi on
tarkoitus määritellä, onko valokuvien ja piirustusten yhdistelmä sallittu mallin esityksessä.

- Neutraalia taustaa koskevien vaatimusten analyysi: Tavoitteena on määritellä taustan
neutraaliuden määrittämiseen käytettävät vaatimukset.
- Kuvien muodon vertailu: Tavoitteena on tehdä yhteenveto virastojen laatuvaatimuksista,
jotka koskevat sähköisessä muodossa ja paperilla saatuja mallihakemuksia. Lisäksi pyritään
laatimaan suosituksia piirustusten ja/tai valokuvien muodossa toimitettavien mallien
esittämistä varten.

14

Convergence
Hankkeen neljä tavoitetta esitetään seuraavassa kuvassa:

Malleja koskeva lähentymishanke (LO6)
Tavoite 1: Erottamislausumat
Tavoite 2: Kuvatyypit
Mallin
Tavoite 3: Neutraali tausta

graafinen
esitys

Tavoite 4: Kuvien muoto
[ainoastaan yleisiä suosituksia ja
vertailu]

Kuva 1 - LO6:n laajuus

Hankkeeseen eivät sisälly seuraavat seikat:
- sanalliset erottamislausumat
- lisäosat
- etuoikeus (osa virastoista ei tutki etuoikeutta koskevia vaatimuksia)
- julkistaminen (osalla virastoista ei ole mitätöintimenettelyjä)
- kuvien lukumäärä (joillakin virastoilla on oikeudellisia rajoituksia)
- tietokoneanimaationa toteutetut esitykset, 3D-esitykset (joillakin virastoilla on oikeudellisia
rajoituksia).
- itse yhteisen käytännön täytäntöönpano virastojen puolesta
- virastojen ohjeiden ja käsikirjojen päivittäminen, joka tehdään täytäntöönpanevien virastojen
sisäisten menettelyjen mukaan
- virastojen puolesta tehtävät lainsäädännön muutokset
- yhteisessä käytännössä ja yhteisessä tiedonannossa (yhteisissä tiedonannoissa) selitetään
vain työryhmän laatima ja hyväksymä yhteinen käytäntö. Täytäntöönpanoa estäviä
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oikeudellisia rajoituksia ei sen sijaan kuvata. Niiden virastojen käytäntöjä, jotka eivät noudata
yhteistä käytäntöä, ei myöskään kuvata.

3. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ

3.1.

Tavoite 1 – Visuaalisten erottamislausumien käyttö

Visuaalisia erottamislausumia koskevien virastojen käytäntöjen kattava analyysi osoitti, että ennen
tämän hankkeen käynnistämistä ei ollut johdonmukaista ja yhtenäistä tapaa käyttää visuaalisia
erottamislausumia mallin rekisteröintihakemuksessa.

Analyysista kävi ilmi, että vaikka valtaosa virastoista hyväksyi visuaaliset erottamislausumat mallin
rekisteröintihakemuksessa, ei hakijoiden tueksi ollut mallien asianmukaista esittämistä koskevia
selkeitä ja yhdenmukaistettuja sääntöjä ja/tai vaatimuksia. Tämä on johtanut tutkijoiden ristiriitaisiin
tulkintoihin visuaalisten erottamislausumien tarkoituksesta.

EU:ssa sovellettavien käytäntöjen epäyhtenäisyyden korjaamiseksi ja koska suojan laajuuden
määrittely edellyttää mallin asianmukaista esittämistä, tämä visuaalisia erottamislausumia koskeva
luku kattaa seuraavat seikat:

- mallin määritelmä ja visuaalisten erottamislausumien määritelmä
- visuaalisten erottamislausumien hyväksymistä koskevat yleiset vaatimukset
- yleiset suositukset kaikille tämän asiakirjan kattamille visuaalisten erottamislausumien tyypeille
- kutakin visuaalisten erottamislausumien tyyppiä koskevat ohjeet. Näihin ohjeisiin sisältyy

-

kunkin visuaalisten erottamislausumien tyypin määritelmä

-

kunkin visuaalisten erottamislausumien tyypin hyväksymistä koskevat vaatimukset

-

esimerkkejä.
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Ehdotettu rakenne esitetään seuraavassa kuvassa:

4) Kunkin

1) Määritelmät

2) Hyväksymistä
koskevat yleiset
vaatimukset

3) Yleiset suositukset

erottamislausumatyypi
n osalta:
•määritelmä
•vaatimukset
•esimerkkejä.

Kuva 2 – Visuaalisia erottamislausumia koskevan luvun rakenne

3.1.1 Määritelmät
a) Mallin määritelmä: "mallilla" tarkoitetaan tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka johtuu tuotteen
ja/tai sen koristelun piirteistä, erityisesti linjoista, ääriviivoista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta
ja/tai materiaalista - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/71/EY, annettu 13 päivänä
lokakuuta 1998, mallien oikeudellisesta suojasta.
b) Visuaalisten erottamislausumien määritelmä: visuaalisilla erottamislausumilla osoitetaan, että
esityksessä näkyvän mallin tietyille piirteille ei haeta suojaa eikä niille ole myönnetty rekisteröintiä.
Niillä osoitetaan siis ne mallin osat, joita ei ole tarkoitus suojata. Tämä voidaan toteuttaa
seuraavasti:

-

merkitään katkoviivoilla, sumentamalla tai värivarjostuksella ne mallin piirteet, joille ei haeta
suojaa

-

merkitään rajoilla ne mallin piirteet, jotka halutaan suojata, ja tehdään siten selväksi, että
suojaa ei haeta rajojen ulkopuolisille osille.

3.1.2 Yleiset vaatimukset

Seuraavassa esitetään yleiset vaatimukset, jotka kaikkien visuaalisten erottamislausumien
tyyppien on täytettävä:
a) Visuaaliset erottamislausumat hyväksytään vain, jos niissä osoitetaan selvästi, että
esityksessä näkyvän mallin tietyille piirteille ei haeta suojaa.
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b) Jos malli esitetään monessa eri kuvassa, visuaalinen erottamislausuma hyväksytään vain, jos
se esitetään yhdenmukaisesti kaikissa kuvissa, joissa se esiintyy. Seuraavassa on esimerkkejä:

RCD-nro 001282545-0001 (12.06) (Vesialukset)
Omistaja: Bombardier Recreational Products Inc.

RCD-nro 002322644-0001 (07.02) (Pannun kahvat)
Omistaja: ACTERVIS, GMBH

Esimerkki 1 - Visuaalisten erottamislausumien yhdenmukainen käyttö

3.1.3 Yleiset suositukset

Seuraavissa yleisissä suosituksissa hakijoita opastetaan erottamislausuman käytössä mallin
esittämisen yhteydessä. Näitä suosituksia voidaan soveltaa kaikkiin erottamislausumatyyppeihin:
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a) Suositeltavia ovat graafiset tai valokuvaesitykset, joissa esitetään ainoastaan hakemuksen
kohteena oleva malli.

b) Mallin esittäminen sen kontekstissa voi kuitenkin helpottaa niiden mallin piirteiden
ymmärtämistä, joille suojaa haetaan. Visuaalisten erottamislausumien käyttö voi olla tarpeen
tällaisissa tapauksissa.

c) Asianmukainen käyttö:

-

Visuaalisen erottamislausuman on oltava selkeä ja selvästi näkyvissä mallin esityksessä.
Hakemuksen kohteena olevien piirteiden ja hakemuksen ulkopuolisten piirteiden on
erotuttava selvästi toisistaan.

RCD-nro 150297-0001 (02.04) (Jalkineet (osa-))

Kansainvälinen rekisteröintinumero DM/078504

Omistaja: Salomon SAS

12.08) (Ajoneuvot) Omistaja: DAIMLER AG

Esimerkki 2 – Hakemuksen kohteena olevien ja hakemuksen ulkopuolisten piirteiden selkeä erottaminen
toisistaan

-

Visuaalisen erottamislausuman on oltava yksiselitteinen, kun sitä tarkastellaan koko mallin
yhteydessä.

-

Kun malli esitetään yhtenäisin viivoin piirrettynä, visuaalisten erottamislausumien
esittämiseen suositellaan katkoviivojen käyttöä.

-

Jos katkoviivoja ei kuitenkaan voida käyttää teknisistä syistä (esimerkiksi, jos katkoviivoja
käytetään

jo

vaatteiden

tai

kaavojen

ompeleiden

esittämisessä

tai

käytetään

valokuvaesitystä), suositellaan sumentamisen, värivarjostuksen tai rajojen käyttämistä.
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d) Milloin visuaalista erottamislausumaa käytetään?

Suosituksena on, että visuaalisia erottamislausumia käytetään silloin, kun mallin graafinen tai
valokuvaesitys sisältää tuotteen osia, joille ei haeta suojaa.

RCD-nro 002182238-0002 (26.03) (Katulamput)

Rauennut yhteisömallia koskeva oikeus nro 000030606-0003 (14.03)

Omistaja: Stanisław Rosa, joka toimii nimellä Zakład

(Matkapuhelinten näppäinasettelu)

Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA

Omistaja: Nokia Corporation

Esimerkki 3 – Mallin kontekstin esittämiseen soveltuvat kuvat

3.1.4 Ohjeet erityyppisille visuaalisille erottamislausumille

a) Katkoviivat
Määritelmä: Katkoviivalla tarkoitetaan pisteistä tai viivamerkeistä (tai niiden yhdistelmästä)
koostuvaa viivaa. Katkoviivoilla merkitään piirteet, joille ei haeta suojaa.
Katkoviivoilla esitettävää visuaalista erottamislausumaa käytetään yleensä yhdessä yhtenäisten
viivojen kanssa.
Vaatimukset: Hyväksyminen edellyttää, että suojan ulkopuolelle jätettävät piirteet osoitetaan
selkeästi katkoviivoilla ja osat, joille suojaa haetaan, yhtenäisillä viivoilla.
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BX rekisteröity malli nro 38212-0001 (12.16)

Tanskassa rekisteröity malli nro 2013 00070 (20.02) (Tavaroiden

(Taustapeilit) Omistaja; Interimage BV

varastointiin, esillepanoon, sijoittamiseen ja jakeluun tarkoitetun
laitteen osat) Omistaja: Brynild Gruppen AS

Unkarissa rekisteröity malli nro D9900409-0001 (08.04) (Ruuvitaltan kahva)
Omistaja: Cooper Industries, Inc.

Esimerkki 4 – Katkoviivat

Huomaa: Mallin esitykseen katkoviivoilla merkittävät mallin piirteet (esimerkiksi vaatteiden
ompeleet) on osoitettava selkeästi mallin piirteiksi. Tällaisissa tapauksissa on hyvä toimittaa
esimerkiksi suurennettu kuva mallista.

Ranskassa rekisteröity malli nro 911104-0021 (02.02) (Virtsapussia kannatteleva tasku)
Omistaja: MULLIEZ FRERES SA SOCIETE INDUSTRIELLE

Esimerkki 5 – Katkoviivoin esitetyt mallin piirteet (esimerkiksi vaatteiden ompeleet)
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Huomaa: Kun katkoviivat ovat mallin piirteitä ja osa mallista jätetään suojan ulkopuolelle, voidaan
käyttää jotain muuta visuaalista erottamislausumaa, kuten värivarjostusta, sumentamista tai rajoja.

Ranskassa rekisteröity malli nro 911104-0021 (02.02) (Virtsapussia kannatteleva tasku)
Omistaja: MULLIEZ FRERES SA SOCIETE INDUSTRIELLE

Esimerkki 6 – Erottamislausumien käyttö, kun mallin piirteet (esimerkiksi vaatteiden ompeleet) esitetään katkoviivoin

b) Sumentaminen
Määritelmä: Sumentaminen on visuaalisen erottamislausuman tyyppi, jossa peitetään suojan
ulkopuolelle jätettävät piirteet mallihakemuksen piirustuksissa tai valokuvissa.
Vaatimukset: Sumentaminen voidaan hyväksyä vain, jos piirteet, joille haetaan suojaa, ovat
selvästi erotettavissa niistä piirteistä, joille ei haeta suojaa (sumennetuista piirteistä).

RCD-nro 000244520-0002 (12.15) (Ajoneuvojen pyörien paineilmarenkaat) Omistaja: Nokian Tyres plc

Esimerkki 7 – Oikein käytetty sumentaminen
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c) Värivarjostus
Määritelmä: värivarjostus on visuaalisen erottamislausuman tyyppi, jossa mallihakemuksen
piirustuksissa tai valokuvissa erotetaan suojan ulkopuolelle jätettävät piirteet muista piirteistä
riittävästi poikkeavilla värisävyillä.
Vaatimukset: värivarjostusta käytettäessä hakemuksen kohteena olevat piirteet on esitettävä
helposti havaittavasti ja suojan ulkopuolelle jätettävät piirteet on esitettävä eri värisävyllä siten, että
ne näyttävät sumennetuilta tai huomiota herättämättömiltä.

RCD-nro 000910146-0004 (12.08) (Autot (osa))
Omistaja: TOYOTA MOTOR CORPORATION

Esimerkki 8 – Oikein käytetty värivarjostus

d) Rajat
Määritelmä: Rajat ovat visuaalisen erottamislausuman tyyppi, jota käytetään mallihakemuksen
piirustuksissa tai valokuvissa osoittamaan, että rajojen ulkopuolella oleville piirteille ei haeta
suojaa.

RCD-nro 002182238-0002 (26.03) (Katulamput) Omistaja:
Stanisław Rosa, joka toimii nimellä Zakład Produkcji Sprzętu
Oświetleniowego ROSA

RCD-nro 001873688-0003 (02.04) (Jalkineiden pohjat)
Omistaja: Mjartan s.r.o.

Esimerkki 9 – Oikein käytetyt rajat
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Vaatimukset: Hyväksyminen edellyttää, että piirteet, joille suojaa haetaan, ilmoitetaan/esitetään
selkeästi rajojen sisäpuolella ja kaikki rajojen ulkopuolella olevat piirteet katsotaan hakemuksen
ulkopuolisiksi piirteiksi, joita ei suojata.
Suositus: Piirustuksissa/valokuvissa on huolehdittava siitä, ettei rajojen sisäpuolelle jää itse mallin
lisäksi muita piirteitä. Seuraavassa on esimerkkejä:

LO6 Esimerkki (12.16) (Kulkuneuvoissa

LO6 Esimerkki (14.01) (Äänivarsi levysoittimeen)

käytettävät ilmanottoaukkojen säleiköt)

Esimerkki 10 – Väärin käytetyt rajat

3.2.

Tavoite 2 – Kuvatyypit

Hakijan olisi toimitettava sellaisia kuvatyyppejä, joiden katsotaan olevan tarkoituksenmukaisia
mallin selkeän, täysipainoisen ja yksityiskohtaisen esittämisen kannalta. Jos mallin kaikkia piirteitä
ei voida esittää yhdessä kuvassa, hakija voi toimittaa tähän tarkoitukseen tarvittavia lisäkuvia
ylittämättä kuitenkaan asianomaisen viraston sallimaa kuvien enimmäismäärää.
Seuraavilla tiedoilla pyritään auttamaan hakijoita mallihakemuksen asianmukaisessa esittämisessä
käyttämällä sopivaa kuvatyyppiä sekä helpottamaan mallin tutkijoiden työtä. Tässä kuvatyyppejä
koskevassa luvussa esitetään
-

kuvan määritelmä

-

niiden muotojen ja keinojen kuvaus, joita hakijat voivat käyttää mallien esittämiseen

-

yleiset suositukset kaikille tämän asiakirjan kattamille kuvatyypeille ja

-

ohjeet kullekin kuvatyypille. Näihin ohjeisiin sisältyy
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-

kunkin kuvatyypin määritelmä

-

kunkin kuvatyypin hyväksymistä koskevat vaatimukset

-

kunkin kuvatyypin toimittamista koskevat suositukset (tapauksen mukaan)

-

esimerkkejä.

Ehdotettu rakenne esitetään seuraavassa kuvassa:

2)
Esittämismuodot
ja -keinot

1) Kuvan
määritelmä

4) Kunkin
kuvatyypin osalta:
- Määritelmä
- Vaatimukset
- Suositukset

3) Yleiset
suositukset

Kuva 3 – Kuvatyyppejä koskevan luvun rakenne

3.2.1 Kuvan määritelmä

Kuva on mallin visuaalinen esitys. Sen avulla malli voidaan esittää eri suunnista (kuvakulmista) tai
eri ajankohtina tai eri tiloissa.

3.2.2 Esittämismuodot ja -keinot

Mallin esitys voidaan toimittaa
a) piirustuksina
b) valokuvina
c) muussa virastojen hyväksymässä visuaalisen esityksen muodossa.

3.2.3 Yleiset suositukset kaikille kuvatyypeille

Seuraavissa

yleisissä

asianmukaisen

suosituksissa

esittämisen

opastetaan

yhteydessä.

Näitä

hakijoita

kuvatyyppien

suosituksia

voidaan

käytössä
soveltaa

mallin
kaikkiin

kuvatyyppeihin:
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a) Hakijan vastuulla on tuoda mallin piirteet mahdollisimman kattavasti esille. Parhaiten tämä
saavutetaan mallista otetuilla näkymäkuvilla. Hakija voi kuitenkin toimittaa myös täydentäviä tai
lisäkuvia, joissa mallin piirteet tulevat tarkemmin esille.
b) Hakijan ei tarvitse toimittaa tiettyä määrää kuvia tai tietyntyyppistä kuvaa, kunhan mallin kaikki
piirteet näkyvät selvästi toimitetussa kuvassa (toimitetuissa kuvissa). Yksikin kuva voi siis riittää:

RCD-nro 002324756-0001 (06.01) (Istuinkalusteet) Omistaja:
Axmann Investment GmbH

RCD-nro 002327015-0001 (12.11) (Polkupyörien
rungot)
Omistaja: Marcin, Kacper Hajek

Esimerkki 11: – Riittävä kuva

c) Kuvien on esitettävä samaa mallia.
d) Hakijat voivat toimittaa yhden tai useamman kuvan mallista. Kukin kuva on esitettävä erikseen.
e) Jos tuote on moniosainen, vähintään yhdessä kuvassa on esitettävä tuote koottuna.

3.2.4 Ohjeet kullekin kuvatyypille:
Hankkeessa käsitellään seuraavia kuvatyyppejä:

a) Näkymäkuvat
b) Kuvat, joissa osa mallista on suurennettuna
c) Vaihtoehtoiset tilat
d) Räjäytyskuvat
e) Osanäkymät
f)

Läpileikkauskuvat

g) Tilannekuvasarja
h) Yhdistelmä erilaisista visuaalisista esitystavoista
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a) Näkymäkuvat
Määritelmä: Näkymäkuvissa malli esitetään tietyistä suunnista (kuvakulmista). Niissä esitetään
seuraavat näkymät: näkymä edestä, ylhäältä, alhaalta, oikealta, vasemmalta ja takaa sekä
perspektiivinäkymät.

RCD-nro 002325456-0001 (31.00) (Sekoittimet, sähkö- (keittiökäyttöön)
Omistaja: KENWOOD LIMITED

Esimerkki 12: – Näkymäkuvat
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Suositukset: On suositeltavaa, että hakija toimittaa riittävästi kuvia, joissa mallin piirteet tuodaan
kaikilta osin esille, ylittämättä kuitenkaan asianomaisen viraston sallimaa kuvien enimmäismäärää.
Joissakin tapauksissa yksikin kuva voi riittää.

RCD-nro 002319392-0001 (25.04) (Jakkarat)
Omistaja: CDH GROUP (société par actions

RCD-nro 002327015-0001 (12.11) (Polkupyörien
rungot)
Omistaja: Marcin, Kacper Hajek

simplifiée)

Esimerkki 13: – Riittävä kuva

b) Kuvat, joissa osa mallista on suurennettuna

Määritelmä: Suurennetuissa kuvissa yksi mallikokonaisuuden osa esitetään suurennettuna.
Vaatimukset:
-

Yksittäinen suurennettu kuva voidaan hyväksyä, jos suurennettu osa näkyy jossakin
muussa toimitetussa kuvassa.

-

Kuvan, jossa osa mallista esitetään suurennettuna, on oltava erillinen ja yksittäinen kuva.

RCD-nro 001913690-0002 (24.02) (PCR monikuoppalevyt) Omistaja: ABGENE LIMITED

Esimerkki 14 – Hyväksyttävä (erilliset kuvat)
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LO6 Esimerkki (32.00) (Pintakuviot)

Esimerkki 15 – Hylättävä (sama kuva)

c) Vaihtoehtoiset tilat
Määritelmä: Malleilla, jotka voivat olla vaihtoehtoisissa tiloissa, tarkoitetaan malleja, joiden
ulkomuotoa voidaan muuttaa erilaisiin muotoihin lisäämättä tai poistamatta osia.
Tällaisilla malleilla on ennalta määritellyt käyttövaiheet, joista jokainen vastaa vaihtoehtoista tilaa.
Joissakin tapauksissa eri muodot voivat johtaa eri tuotteisiin. Esimerkkinä tästä on pyyhkeeksi
muutettava laukku (ks. esimerkki 16).
Vaatimukset:
- Mallin eri muotoja esittävät kuvat hyväksytään, jos malliin ei lisätä eikä siitä poisteta osia.
- Mallin eri muotoja esittävät kuvat on esitettävä erikseen.

RCD-nro 002257493-0001 (25.02) (Katosrakennelmat) Omistaja: Glazing Vision Ltd.
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RCD-nro 000588694-0012 (14.03) (Matkapuhelimet) Omistaja: Fujitsu Mobile Communications Limited

RCD-nro 002319814-0001 (06.06) (Vapaa-ajan huonekalut) Omistaja: Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe KAREX Krzysztof Karpiński

RCD-nro 002329938-0001 (06.01) (Tuolit [istuimet)) Omistaja: Stechert Stahlrohrmöbel GmbH
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Kroatiassa rekisteröity malli nro D20110100 (03.01) (Laukut, joissa on pyyhe ja kukkaro) Omistaja: KOART proizvodni, uslužno-servisni i trgovački obrt

Esimerkki 16 – Hyväksyttävät vaihtoehtoiset tilat (erilliset kuvat)

RCD-nro 002257493-0001 (25.02) (Kattorakenteet)
Omistaja: Glazing Vision Ltd.

RCD-nro 000588694-0012 (14.03) (Matkapuhelimet) Omistaja: Fujitsu Mobile
Communications Limited

Esimerkki 17 – Hylättävät vaihtoehtoiset tilat (kaikki mallin ennalta määritellyt
käyttövaiheet esitetään samassa kuvassa)
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d) Räjäytyskuvat

Määritelmä: Räjäytyskuvilla tarkoitetaan kuvia, joissa tuotteen osat esitetään irrallaan toisistaan.
Niiden tarkoituksena on selkeyttää tuotteen rakennetta.
Vaatimukset:
- Räjäytyskuvien lisäksi on toimitettava vähintään yksi kuva, jossa tuote esitetään koottuna
(ks. esimerkki 18 – kuva nro 2 liitettynä kuvaan nro 1).
- Tällaisissa kuvissa kaikki tuotteen osat on esitettävä irrallaan toisistaan yhdessä erillisessä
kuvassa (ks. esimerkki 18 – kuva nro 2).
- Irralliset osat on esitettävä lähellä toisiaan ja kokoamisjärjestyksessä (ks. esimerkki 18 –
kuva nro 2).
Kuva nro 1 Koottu tuote

Kuva nro 2 Tuote osina

RCD-nro 001847468-0003 (09.03) (Pakkaukset) Omistaja: Josefa Colls Llobet

Kroatiassa rekisteröity malli nro D20140080 (24.01) (Rannekkeet, joissa on lihasten stimulointilaite) Omistaja: Dominik Žinić
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RCD 001385926-0001 (09.03) (Juomien säilytysastiat) Omistaja Mocktail Beverages, Inc.

Esimerkki 18 – Räjäytyskuvat

Huomaa: Irrallisten osien esittäminen erillisessä kuvassa voi helpottaa mallin ymmärtämistä.
Räjäytyskuvien käyttö mallin esittämisessä ei kuitenkaan vaikuta niiden kansallisen tai unionin
lainsäädännön rajoitusten soveltamiseen, jotka koskevat käytössä olevan tuotteen näkymättömien
tai osittain näkyvien osien suojaa.

e) Osanäkymät – (sirpalekuvat)
Määritelmä: Osanäkymällä tarkoitetaan kuvaa, jossa osa tuotteesta esitetään erillisenä.
Osanäkymä voi olla suurennettu.
Vaatimukset:
- Osanäkymien lisäksi on toimitettava vähintään yksi kuva, jossa tuote esitetään koottuna (eri
osat yhdistettynä toisiinsa) – ks. esimerkki 19, kuvat nro 2, 3 ja 4 liitettynä kuvaan nro 1.

Kootun tuotteen kuva nro 1

33

Convergence
Osanäkymä nro 2

Osanäkymä nro 3

Osanäkymä nro 4

RCD-nro. 2038216-0001 (15.01, 23.04) (Ilmansuodattimet, moottorien ilmansuodatinsäiliöt)
Omistaja: BMC S.r.l.

Esimerkki 19 – Osanäkymät

- Virastot, jotka hyväksyvät esineiden sarjan yhdeksi tuotteeksi, voivat halutessaan soveltaa
samoja vaatimuksia.
f) Läpileikkauskuvat
Määritelmä: Läpileikkauskuvilla tarkoitetaan mallin osien läpileikkauksesta tehtyjä kuvia, joilla
täydennetään näkymäkuvia ja kuvataan jotain tuotteen ulkoasun piirrettä tai piirteitä, kuten sen
ääriviivoja, pintaa, muotoa tai kokoonpanoa.
Vaatimukset:
- Esityksiä, jotka sisältävät teknisiä tietoja, kuten aksiaaliviivoja tai kokoja (mittoja), numeroita,
jne., ei hyväksytä.
- Läpileikkauskuvan olisi yksiselitteisesti oltava kuva samasta mallista.
- Leikkauskuvia ei pidä toimittaa ilman muita perinteisiä kuvia, kuten näkymäkuvia.

Espanjassa rekisteröity malli nro I0152702-D (01.01) (Keksit) Omistaja: CUETARA, S.L.
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Bosnia-Hertsegovinassa rekisteröity malli nro 38478-0002 (23.02) (Pesualtaat) Omistaja: Maan Amsterdam Holding BV

Esimerkki 20 – Läpileikkauskuvat

Huomaa: Leikkauskuvien lisääminen voi helpottaa mallin ymmärtämistä. Tällaisten kuvien käyttö
mallin esittämisessä ei kuitenkaan vaikuta niiden kansallisen tai unionin lainsäädännön rajoitusten
soveltamiseen, jotka koskevat käytössä olevan tuotteen näkymättömien tai osittain näkyvien osien
suojaa.
g) Tilannekuvasarja (animaationa kuvattu malli)

Määritelmä: Tilannekuvasarjalla tarkoitetaan lyhyttä kuvasarjaa, jolla esitetään yksi animaationa
toteutettu malli eri ajankohtina siten, että kuvasarjan eteneminen on helppo ymmärtää. Tämä
koskee
- piirrettyjä ikoneita (kuvasarjasta koostuvia malleja)

RCD-nro 2085894-0014 (14.04) (Liikkuvat kuvaruutuilmoitukset) Omistaja: NIKE Innovate C.V.

RCD-nro 001068001-0002 (14.04) (Ikonit, piirretyt ikonit, näyttöruudut ja kuvakkeet) Omistaja: Deutsche Telekom AG

Esimerkki 21 – Hyväksyttävät piirretyt ikonit
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- animoituja graafisia käyttöliittymiä (liittymien malleja).

RCD-nro 001282388-0031 (14.04) (Animoidut graafiset käyttöliittymät näyttöruutua tai sen osaa varten) Omistaja: Sony Corporation

Esimerkki 22 – Hyväksyttävä animoitu graafinen käyttöliittymä

Vaatimukset:
- Kaikkien piirrettyjen ikonien ja graafisten käyttöliittymien kuvien on periaatteessa liityttävä
visuaalisesti toisiinsa, mikä tarkoittaa, että niillä on oltava yhteisiä piirteitä.
- Hakija on vastuussa kuvien numeroimisesta siten, että liike/eteneminen on selkeästi
tunnistettavissa.
Huomaa: Tällaisten mallien esittämiseen voidaan käyttää videoleikkeitä (koska liikkeen
eteneminen on niiden avulla nähtävissä ja arvioitavissa), vaikka videoleikkeiden käyttöön ei mallin
hakemisen yhteydessä ole toistaiseksi teknisiä mahdollisuuksia.
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h) Yhdistelmä erilaisista visuaalisista esitystavoista

Suositus:
Mallin esittämisessä olisi käytettävä vain yhtä visuaalista muotoa (piirustusta tai valokuvaa).
Tarkoituksena on estää ristiriitaisen kokonaiskuvan saaminen esitettyjen osatekijöiden perusteella.
Jos malli esitetään monessa eri muodossa, kussakin niistä on selkeästi ja yksiselitteisesti
esitettävä sama malli ja esitysten on oltava yhdenmukaiset piirteitä verrattaessa.

LO6 Esimerkki (21.01) (Kulkuneuvot (lelut))

Esimerkki 23 – Hylättävä yhdistelmä

3.3.

Tavoite 3 – Neutraali tausta

Neutraalia taustaa koskevien virastojen käytäntöjen kattava analyysi osoitti, että vaikka virastot
vaativat mallin esittämistä hakemuksessa neutraalia taustaa vasten, ei niillä ollut yhteistä
lähestymistapaa neutraalin taustan käsitteen määrittelylle. Tämä tilanne esti sellaisten selkeiden ja
yhdenmukaisten vaatimusten määrittelyn, jotka voisivat auttaa hakijoita mallien asianmukaisessa
esittämisessä neutraalia taustaa vasten koko EU:ssa.
Taustan neutraaliuden arvioinnissa olisi otettava huomioon värit, kontrasti ja varjot.

1)
Värit

2)
Kontrasti

3)
Varjot

Kuva 4 – Neutraalia taustaa koskevan kappaleen rakenne
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3.3.1 Värillistä taustaa koskevat vaatimukset

a) Taustassa käytettävä yksi ainoa tai vallitseva väri voidaan hyväksyä aina, jos se erottuu mallin
väreistä.

Itävaltalainen rauennut malli nro 1747/1999 (01.01) (Jäätelötikkukaramelli)
Omistaja: Schöller Lebensmittel GMBH & CO. KG

RCD-nro 001390298-0001 (15.05) (Pesukoneet (osa)
Omistaja: BSH Hausgeräte GmbH

Esimerkki 24 – Hyväksyttävä yksivärinen tausta

LO6 Esimerkki (09.02) (Litteät bensiinikanisterit)

LO6 Esimerkki (22.05) Kalantäyt)

Esimerkki 25 – Hylättävä yksivärinen tausta

RCD-nro 002333484-0001 (02.02) (Urheiluasut)
Omistaja: La Hoya Lorca - Club de fútbol

Rauennut kreikkalaista mallia koskeva oikeus nro
20040600136-0001 (11.01) (Rannerengas) Omistaja:
Maria Mantzagrioti Meimaridi

Esimerkki 26 – Hyväksyttävä vallitseva väri taustassa
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LO6 Esimerkki (01.01) (Kakut)

Esimerkki 27 – Hylättävä vallitseva väri taustassa

b) Asteittain muuttuva väri tai useampi kuin yksi väri taustassa voidaan hyväksyä, jos malli erottuu
selvästi taustasta.

Tanskassa rekisteröity malli nro 2013 00008
(23.01) (Hanat) Omistaja: Line Nymann, Emilie
Kampmann, Nadja Ibsen, Pernille Hinborg

RCD-nro 01387476-0001 (09.01) (Pullot)
Omistaja: Vandemoortele Lipids, naamloze vennootschap

Ranskassa rekisteröity malli nro 955805-0005 (09.07)
(Hajuvesipullon korkki) Omistaja: SNIC SARL

Esimerkki 28 – Hyväksyttävä asteittain muuttuva väri tai useampi kuin yksi väri taustassa
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3.3.2 Kontrastia koskevat vaatimukset

a) Kaikkien mallin piirteiden olisi oltava selkeästi näkyvillä.

b) Kontrasti katsotaan riittämättömäksi, jos taustan ja mallin värit ovat samankaltaiset ja sulautuvat
osittain toisiinsa. Kaikki mallin osat eivät tässä tapauksessa erotu riittävästi taustasta (eli ei ole
selvää, mihin tuote päättyy ja mistä tausta alkaa).

c) Tummasta taustasta voi joskus olla apua, jos malli on kirkas tai haaleanvärinen, ja sama pätee
myös päinvastoin.

BX rekisteröity malli nro 38895-00 (25.03)
(Suoja) Omistaja: Herman Lankwarden

Esimerkki 29 – Riittävä kontrasti

Portugalilainen rauennut malli nro 420-0006

CP6 Esimerkki (06.01) (Tuolit)

(06.01) (Tuolit) Omistaja: Abril Mobiliário

Rauennut RCD:tä koskeva oikeus
nro 000234265-0001(09.01) (Pullot)
Omistaja: Torgovy Dom Aroma (ZAO)

Esimerkki 30 – Riittämätön kontrasti
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3.3.3 Varjoja/heijastuksia koskevat vaatimukset

a) Varjot ja heijastukset voidaan hyväksyä, mikäli mallin kaikki piirteet ovat niistä huolimatta
näkyvissä.
b) Varjoja tai heijastuksia ei voida hyväksyä, jos mallisuojan kohde ei ole yksiselitteisesti
erotettavissa jossakin toimitetussa kuvassa.

Näin voi käydä, jos
-

värikontrasti malliin nähden on heikko

-

kaikkia mallin piirteitä ei voida arvioida varjojen vuoksi esimerkiksi, jos varjot osuvat mallin
osiin tai peittävät niitä tai vääristävät mallin ääriviivoja.

Tanskassa rekisteröity malli nro 2013 00030 (08.05,

Tanskassa rekisteröity malli nro 2013 00057 (11.01)

08.08) (Pidike) Omistaja: KITCINO ApS

(Korut) Omistaja: House of Hearing

(Tanskalainen rekisteröity malli nro 2013 00069 (12.11)

(Kuormapyörä) Omistaja: 3PART A/S

Esimerkki 31 – Hyväksyttävät varjot
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LO6 Esimerkki (11.02) (Kukkamaljakot)

LO6 Esimerkki (14.01) (Kuulokkeet)

Esimerkki 32 – Hylättävät varjot

LO6 Esimerkki (11.01) (Sormukset)

Esimerkki 33 – Hyväksyttävät heijastukset

LO6 Esimerkki (07.01) (Hedelmäkulhot)

LO6 Esimerkki (07.01) (Hedelmäkulhot)

Esimerkki 34 – Hylättävät heijastukset
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3.4.

Tavoite 4 – Kuvien muoto

Virastojen säännösten perusteellisessa analyysissa tuli esille, että joillakin virastoilla on
sähköisesti ja paperilla saatujen mallihakemusten laatuvaatimuksia koskevia oikeudellisia
rajoituksia. Koska tässä asiassa ei oikeudellisten rajoitusten vuoksi saada aikaan yhteistä
käytäntöä, on sen sijaan tehty vertailututkimus, jonka tulokset esitetään tämän asiakirjan lopussa
(liitteet 1 ja 2). Käyttäjille annetaan jäljempänä myös suosituksia, jotka koskevat piirustusten ja/tai
valokuvien muodossa toimitettavia mallien esityksiä. Niiden avulla opastetaan käyttäjiä löytämään
parhaat mahdolliset tavat mallien esittämiseen.

3.4.1 Piirustusten ja/tai valokuvien muodossa toimitettavia mallien esityksiä
koskevat laatusuositukset
a) Piirustusten muodossa: Piirustusten olisi oltava hyvälaatuisia siten, että kuvat on piirretty
selkeillä ja tummilla yhtenäisillä viivoilla. Esitykset olisi voitava jäljentää siten, että mallin piirteet
pysyvät selkeästi näkyvillä.

Esityksissä olisi sen vuoksi pyrittävä välttämään seuraavia:
- heikko viivan laatu
- epäselvät viivat
- merkittävä pikselöinti
- yhteen sulautuvat viivat, jotka muodostavat mustia ja epämääräisiä alueita
- liian pienet tai liian suuret piirustukset
- piirustukset, joissa näkyy merkkejä poistoista ja korjauksista.

b) Valokuvien muodossa: Valokuvien muodossa toimitettujen mallien esitysten on oltava
hyvälaatuisia. Malli on esitettävä siten, että sen kaikki piirteet ovat selkeästi näkyvillä ja
jäljennyskelpoisia. Valokuvaesitysten laadun varmistamiseksi olisi pyrittävä välttämään seuraavia:

- heikosta valaistuksesta johtuvat epäselvät alueet
- häikäisy kiiltävillä, heijastavilla tai läpinäkyvillä pinnoilla
- sumeus (jota ei käytetä erottamislausumana)
- heikko kontrasti
- poistojen tai korjausten näkyminen.
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3.4.2 Vertailututkimus
a) paperisesta mallihakemuksesta (liite 1)

- mallin esitys paperilla (esim. erillisen paperiarkin koko ja muut vaatimukset)
- mallien enimmäismäärä yhtä hakemusta kohti ja kuvien enimmäismäärä yhtä mallia kohti
- yhdellä paperiarkilla toimitettavien esitysten lukumäärä
- esitysten lukumäärä yhtä kuvaa kohti
- kuvien määrän ilmoittaminen
- esitykseen sisältyvien selitysten (esim. näkymä edestä, näkymä takaa) hyväksyminen
- esitykseen sisältyvien teknisten piirustusten, selittävien tekstien, sanamuotojen tai merkkien
hyväksyminen
- tarvittavien jäljennösten lukumäärä
- valokuvien ja piirustusten mitat senttimetreinä yksittäisissä ja yhteisrekisteröintihakemuksissa
(enimmäis- ja vähimmäismitat)
b) sähköisestä mallihakemuksesta (liite 2)

- kuvien enimmäismäärä liitettä kohti
- ladattavien

mallien

enimmäismäärä

yhtä

hakemusta

kohti

ja

ladattavien

kuvien

enimmäismäärä yhtä mallia kohti
- tiedostotyyppi
- koko hakemustiedoston enimmäiskoko
- enimmäiskoko yhtä kuvaa kohti
- pienin ja suurin sallittu resoluutio (dpi)
- sähköistä asiointijärjestelmää käyttävät virastot
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LIITE 1: Paperilla saadut hakemukset
Valokuvina ja
Mallin esitys

Mallien

paperilla (esim.

enimmäis

Kuvien

Yhdellä paperiarkilla

erillisen paperiarkin

määrä

enimmäismäär

toimitettavien

koko ja muut

hakemust

ä mallia kohti

esitysten lukumäärä

vaatimukset)

a kohti

Vastaako kukin
esitys yhtä kuvaa?

piirustuksina

Onko

toteutetun esityksen

kuvien

mitat yksittäisessä ja

lukumäärä

yhteisrekisteröintihake

ilmoitettava

muksessa (enimmäis-

?

Ovatko tekniset
Ovatko kuvatyyppien

piirustukset,

kuvaukset sallittuja

selittävä teksti,

esim. näkymä edestä,

sanamuoto tai

näkymä takaa?

merkit sallittuja

Tarvittavien
jäljennösten
lukumäärä

esityksessä?

ja vähimmäismitat)

Kaksi
BG

Ei
A4 (29,7 cm x 21 cm)

rajoitusta

Enint. 7 kuvaa

6

Kyllä

Väh. 3 cm x 4 cm ja
enint.14 cm x 24 cm

Kyllä

Kyllä

Ei

jäljennöstä
kustakin
esityksestä

Kolme
jäljennöstä
kustakin
BX

A4

50

Ei rajoitusta

24 esitystä

Kyllä

Väh. 4 cm x 4 cm ja
enint.16 cm x 24 cm

Ei

Kyllä

Ei

esityksestä
sekä yksi
jäljennös
paperihakemuk
sesta

CH

A4

CY

A4 (29,7 cm x 21 cm)

Ei
rajoitusta

50

Ei rajoitusta

Ei rajoitusta

Useat eri kuvat
sallitaan

Kyllä

Enint. A4

Kyllä

Kyllä, kuvan vieressä

Ei

Kyllä

Enint. 6 cm x 6 cm

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Vain yksi
jäljennös

Vain yksi
jäljennös
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Valokuvina ja
Mallin esitys

Mallien

paperilla (esim.

enimmäis

Kuvien

Yhdellä paperiarkilla

erillisen paperiarkin

määrä

enimmäismäär

toimitettavien

koko ja muut

hakemust

ä mallia kohti

esitysten lukumäärä

vaatimukset)

a kohti

Vastaako kukin
esitys yhtä kuvaa?

piirustuksina

Onko

toteutetun esityksen

kuvien

mitat yksittäisessä ja

lukumäärä

yhteisrekisteröintihake

ilmoitettava

muksessa (enimmäis-

?

Ovatko tekniset
Ovatko kuvatyyppien

piirustukset,

kuvaukset sallittuja

selittävä teksti,

esim. näkymä edestä,

sanamuoto tai

näkymä takaa?

merkit sallittuja

Ei rajoitusta,

Ei

suosituksena A4

rajoitusta

Ei rajoitusta

Ei rajoitusta

Kyllä

Ei rajoitusta

Kyllä

lukumäärä

esityksessä?

ja vähimmäismitat)

CZ

Tarvittavien
jäljennösten

Kyllä, erillisellä
paperiarkilla

Viisi jäljennöstä
Ei

kustakin
esityksestä

Malliasetuksen

Ei rajoitusta

Malli jäljennetään
DE

virallisille lomakkeille

100

Enint. 10 kuvaa

(A4)

(täytäntöönpanoa koskevan

Yhdet asiakirjat

asetuksen) 7 §:n 3 kohdan

Yhteisrekisteröintihakemu

mukaan yhdessä

ksen kunkin mallin osalta

toisinnoksessa voidaan esittää

on kuitenkin käytettävä

vain yksi kuva mallista (ei

erillistä lomaketta.

kahta saman mallin kohdetta

Väh. 3 cm x 3 cm

Kyllä, se on

Ei. Ne on ilmoitettava

ilmoitettava

erillisessä selvityksessä.

riittävät.
Ei

Jäljennöksiä ei
tarvitse
toimittaa.

yhdessä kuvassa)., mutta ei
kuvaa standardoituna.

DK

Ei rajoitusta

Ei
rajoitusta

Ei rajoitusta

Ei rajoitusta

Kyllä

Ei rajoitusta

Kyllä

Ei

Ei

Vain yksi
jäljennös
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Valokuvina ja
Mallin esitys

Mallien

paperilla (esim.

enimmäis

Kuvien

Yhdellä paperiarkilla

erillisen paperiarkin

määrä

enimmäismäär

toimitettavien

koko ja muut

hakemust

ä mallia kohti

esitysten lukumäärä

vaatimukset)

a kohti

Vastaako kukin
esitys yhtä kuvaa?

piirustuksina

Onko

toteutetun esityksen

kuvien

mitat yksittäisessä ja

lukumäärä

yhteisrekisteröintihake

ilmoitettava

muksessa (enimmäis-

?

Ovatko tekniset
Ovatko kuvatyyppien

piirustukset,

kuvaukset sallittuja

selittävä teksti,

esim. näkymä edestä,

sanamuoto tai

näkymä takaa?

merkit sallittuja

Tarvittavien
jäljennösten
lukumäärä

esityksessä?

ja vähimmäismitat)

Kaksi
EE

A4 (29,7 cm x 21 cm)

Ei
rajoitusta

Ei rajoitusta

Ei rajoitusta

Kyllä

Ei rajoitusta

Kyllä

Ei

Ei

jäljennöstä
kustakin
esityksestä

ES

A4

50

Enint. 7 kuvaa

7

Kyllä

26,2 cm x 17 cm

Kyllä

Ei

Esityksen

Vain yksi

yläosassa

jäljennös

Ei vähimmäismittoja,
FI

A4

Ei
rajoitusta

Ei rajoitusta

Ei rajoitusta

Kyllä

mutta esitysten olisi
oltava selkeästi näkyvillä,

Kaksi
Kyllä

Ei

Ei

enint. A4

Kaksi

Väh. 8 cm vähintään
FR

A4 (29,7 cm x 21 cm)

100

Ei rajoitusta

1

Kyllä

yhden mitan osalta
Enint. 15 cm x 18 cm

jäljennöstä
toimitettava

Kyllä

Ei

Vain luokan 1908

jäljennöstä

osalta

kustakin
esityksestä
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Valokuvina ja
Mallin esitys

Mallien

paperilla (esim.

enimmäis

Kuvien

Yhdellä paperiarkilla

erillisen paperiarkin

määrä

enimmäismäär

toimitettavien

koko ja muut

hakemust

ä mallia kohti

esitysten lukumäärä

vaatimukset)

a kohti

Vastaako kukin
esitys yhtä kuvaa?

piirustuksina

Onko

toteutetun esityksen

kuvien

mitat yksittäisessä ja

lukumäärä

yhteisrekisteröintihake

ilmoitettava

muksessa (enimmäis-

?

Ovatko tekniset
Ovatko kuvatyyppien

piirustukset,

kuvaukset sallittuja

selittävä teksti,

esim. näkymä edestä,

sanamuoto tai

näkymä takaa?

merkit sallittuja

Teksti ei ole
sallittu. Graafiset
symbolit eivät ole
Mallikohtaiselle
A4

50

kuvien määrälle

sallittuja
Ei sovelleta

Kyllä

Enint. 16 cm x 16 cm

Kyllä

lukumäärä

esityksessä?

ja vähimmäismitat)

GR

Tarvittavien
jäljennösten

Ei

ei ole rajoitusta

esityksissä.Teknis
et piirustukset
hyväksytään, jos
niihin ei sisälly
tekstiä.

Valokopioita ei
hyväksytä.
Polaroidfilmeistä tehtyjä
valokuvia ei
hyväksytä.
Kuvien olisi
oltava
offsetpainatuks
een soveltuvia.

A4 (29,7 cm x 21 cm);
Malli jäljennetään
valkoiselle paperille, jolle
se joko liimataan tai

Väh. 4 cm x 4 cm; Enint.

painetaan suoraan. Mallin
graafisten tai

HR

valokuvaesitysten on
oltava suorakulmaisia ja
suorareunaisia, Niitä ei

Ei
rajoitusta

26,2 cm x 17 cm;
Enint. 6 kuvaa

1

Kyllä

vasempaan reunaan on
jätettävä vähintään 2,5

Kyllä

Ei

Ei

Vain yksi
jäljennös

cm:n marginaali

saa taittaa, niihin ei saa
tehdä merkintöjä eikä niitä
saa liittää lomakkeeseen
rei'ittämällä.
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Valokuvina ja
Mallin esitys

Mallien

paperilla (esim.

enimmäis

Kuvien

Yhdellä paperiarkilla

erillisen paperiarkin

määrä

enimmäismäär

toimitettavien

koko ja muut

hakemust

ä mallia kohti

esitysten lukumäärä

vaatimukset)

a kohti

Vastaako kukin
esitys yhtä kuvaa?

piirustuksina

Onko

toteutetun esityksen

kuvien

mitat yksittäisessä ja

lukumäärä

yhteisrekisteröintihake

ilmoitettava

muksessa (enimmäis-

?

Ovatko tekniset
Ovatko kuvatyyppien

piirustukset,

kuvaukset sallittuja

selittävä teksti,

esim. näkymä edestä,

sanamuoto tai

näkymä takaa?

merkit sallittuja

Tarvittavien
jäljennösten
lukumäärä

esityksessä?

ja vähimmäismitat)

Ei - Esityksessä ei saa olla
Ei lukumäärän rajoitusta,

Valokuvat: väh. 3 cm x

mahdollisesti haittaavia

enimmäiskokoa koskevia

4 cm ja enint. 2 cm x 15

ylimääräisiä viivoja, kuten

vaatimuksia (ks. esityksen

HU

A4

50

Ei rajoitusta

mallin ymmärtämistä

mutta vähimmäis- ja

mitat). Jos arkki sisältää
useampia esityksiä,
esitysten olisi oltava

Malli olisi esitettävä

cm Graafinen esitys:

esityksessä

väh. A4. Kunkin

yksiselitteisesti.

paperiarkin yläreunaan

Kyllä

Ei Ks. HIPOn

katkoviivoja, ristiviivoitusta

säännökset:

tai selityksiä, huomautuksia

Yksityiskohtaisia

tai otsikoita. Ks. Unkarin

muodollisia

immateriaalioikeusviraston

jätettävä marginaali (2,5

vaatimuksia

riittävällä etäisyydellä

(HIPO) säännökset:

toisistaan (vähintään 2

cm)

Yksityiskohtaisia muodollisia

koskeva asetus

cm)

vaatimuksia koskeva asetus

Yksi jäljennös

nro 19/2001

nro 19/2001

IE

A4

100

Ei rajoitusta

1

Kyllä

Väh. 9 cm x 12 cm
Enint. 18 cm x 24 cm

Kyllä

A4 (21 cm x 29,7 cm)

Ei
rajoitusta

Ei rajoitusta

Ei rajoitusta

Kyllä

enimmäismitat 21 cm x
29,7 cm

Ei

Esityksiin voidaan tehdä

Ei vähimmäismittoja,
IS

Kyllä

Kustakin

selittäviä merkintöjä
Kyllä

(esim. "ylhäällä",

Yksi

esityksestä on
Ei

toimitettava

"alhaalla" tai

kaksi

"poikkileikkaus")

jäljennöstä
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Convergence
Valokuvina ja
Mallin esitys

Mallien

paperilla (esim.

enimmäis

Kuvien

Yhdellä paperiarkilla

erillisen paperiarkin

määrä

enimmäismäär

toimitettavien

koko ja muut

hakemust

ä mallia kohti

esitysten lukumäärä

vaatimukset)

a kohti

Vastaako kukin
esitys yhtä kuvaa?

piirustuksina

Onko

toteutetun esityksen

kuvien

mitat yksittäisessä ja

lukumäärä

yhteisrekisteröintihake

ilmoitettava

muksessa (enimmäis-

?

Ovatko tekniset
Ovatko kuvatyyppien

piirustukset,

kuvaukset sallittuja

selittävä teksti,

esim. näkymä edestä,

sanamuoto tai

näkymä takaa?

merkit sallittuja

A4

Ei
rajoitusta

Ei rajoitusta

1

Kyllä

A4-koko (29,7 cm x 21
cm)

Kyllä

lukumäärä

esityksessä?

ja vähimmäismitat)

IT

Tarvittavien
jäljennösten

Kyllä

Ei

Vain yksi
jäljennös

Kolme
LT

A4

100

Ei rajoitusta

1

Kyllä

Enint..200 mm x 150 mm
(= 20 cm x 15 cm)

jäljennöstä
Kyllä

Ei

Ei

mallin
jokaisesta
kuvasta

Kustakin

Jos esityksiä on
LV

A4

Ei
rajoitusta

Ei rajoitusta

monta, niiden olisi
oltava 2 cm:n

Kyllä

Väh. 9 cm x 12 cm
Enint. A4-koko

esityksestä on
Kyllä

Ei

Ei

kaksi

etäisyydellä toisistaan

MT

A4

NO

A4

1

Ei
rajoitusta

toimitettava
jäljennöstä

7

1

Kyllä

Ei rajoitusta

Ei rajoitusta

Kyllä

Väh. 6 cm x 6 cm
Enint. 16 cm x 18 cm

Kyllä

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Esitysten pituuden on
oltava vähintään 3 cm
Leveys väh. 5 mm

Yksi jäljennös

Vain yksi
jäljennös
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Convergence
Valokuvina ja
Mallin esitys

Mallien

paperilla (esim.

enimmäis

Kuvien

Yhdellä paperiarkilla

erillisen paperiarkin

määrä

enimmäismäär

toimitettavien

koko ja muut

hakemust

ä mallia kohti

esitysten lukumäärä

vaatimukset)

a kohti

Vastaako kukin
esitys yhtä kuvaa?

piirustuksina

Onko

toteutetun esityksen

kuvien

mitat yksittäisessä ja

lukumäärä

yhteisrekisteröintihake

ilmoitettava

muksessa (enimmäis-

?

Ovatko tekniset
Ovatko kuvatyyppien

piirustukset,

kuvaukset sallittuja

selittävä teksti,

esim. näkymä edestä,

sanamuoto tai

näkymä takaa?

merkit sallittuja

Tarvittavien
jäljennösten
lukumäärä

esityksessä?

ja vähimmäismitat)

Väh. 5 cm x 5 cm
PL

A4

10

Ei rajoitusta

Ei rajoitusta

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Yksi jäljennös

Enint. 13 cm x 18 cm

A4. (Malli esitetään

Valokuvat: esityksen mittojen

valkoisella

on oltava vähintään 10 cm x

läpinäkymättömällä

15 cm; Piirustukset:

paperilla (A4), jolle se
PT

joko liimataan tai

Suosituksena on yksi
100

Enint. 7 kuvaa

painetaan suoraan.

esitys paperiarkkia

vasemmassa reunassa

Kyllä

vähintään 2,5 cm:n,

Kyllä

oikeassa reunassa 1,5 cm:n,

kohti

EI – Erilliset kuvaukset
hyväksytään

Ei

Vain yksi
jäljennös

yläreunassa 2,5 cm:n ja

Paperiarkkeja ei saa

alareunassa vähintään 1

taittaa eikä nitoa kiinni

cm:n marginaali

toisiinsa.

Kolme
jäljennöstä

Väh. 60 mm x 60 mm tai

kustakin

sen kerrannainen (väh. 6
RO

A4

100

Ei rajoitusta

Väh. 1, enint. 12

Kyllä

cm x 6 cm)
Enint.180 mm x 240 mm
(18 cm x 24 cm)

Kyllä

Toistaiseksi ei, mutta
voitaisiin hyväksyä

Ei

esityksestä
sekä yksi
jäljennös
paperihakemuk
sesta
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Valokuvina ja
Mallin esitys

Mallien

paperilla (esim.

enimmäis

Kuvien

Yhdellä paperiarkilla

erillisen paperiarkin

määrä

enimmäismäär

toimitettavien

koko ja muut

hakemust

ä mallia kohti

esitysten lukumäärä

vaatimukset)

a kohti

Vastaako kukin
esitys yhtä kuvaa?

piirustuksina

Onko

toteutetun esityksen

kuvien

mitat yksittäisessä ja

lukumäärä

yhteisrekisteröintihake

ilmoitettava

muksessa (enimmäis-

?

Ovatko tekniset
Ovatko kuvatyyppien

piirustukset,

kuvaukset sallittuja

selittävä teksti,

esim. näkymä edestä,

sanamuoto tai

näkymä takaa?

merkit sallittuja

A4

Ei
rajoitusta

Ei rajoitusta

Ei rajoitusta

Kyllä

Enint. A4

Kyllä

lukumäärä

esityksessä?

ja vähimmäismitat)

SE

Tarvittavien
jäljennösten

Kyllä, selittäviin
tarkoituksiin

Ei

Vain yksi
jäljennös

Kolme
SI

Rajoittamaton

Ei
rajoitusta

Enint. 6 kuvaa

Ei rajoitusta

Kyllä

Väh. 3 cm x 3 cm
Enint. 16 cm x 16 cm

Kyllä

Ei

Ei

jäljennöstä
kustakin
esityksestä

SK

Väh. A6, enint. A4

TR

A4

Ei
rajoitusta

Ei
rajoitusta

Ei rajoitusta

Ei määritelty

Kyllä

Ei rajoitusta

Enint. 4

Kyllä

Väh. A6, enint. A4

Väh. 8 cm x 8 cm
Enint. 16 cm x 16 cm

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Kolme
jäljennöstä

Vain yksi
jäljennös
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Valokuvina ja
Mallin esitys

Mallien

paperilla (esim.

enimmäis

Kuvien

Yhdellä paperiarkilla

erillisen paperiarkin

määrä

enimmäismäär

toimitettavien

koko ja muut

hakemust

ä mallia kohti

esitysten lukumäärä

vaatimukset)

a kohti

Vastaako kukin
esitys yhtä kuvaa?

piirustuksina

Onko

toteutetun esityksen

kuvien

mitat yksittäisessä ja

lukumäärä

yhteisrekisteröintihake

ilmoitettava

muksessa (enimmäis-

?

Ovatko tekniset
Ovatko kuvatyyppien

piirustukset,

kuvaukset sallittuja

selittävä teksti,

esim. näkymä edestä,

sanamuoto tai

näkymä takaa?

merkit sallittuja

A4

Enint. 7 kuvaa

Ei

1

lukumäärä

esityksessä?

ja vähimmäismitat)

UK

Tarvittavien
jäljennösten

Kyllä Mallia esittävät kuvat

Ei. Vain

on esitettävä pystysuorassa

poikkileikkaus

asennossa ja jokainen kuva

Esityksissä ei saa

on nimettävä

olla mittoja eikä

asianmukaisesti (esimerkiksi

muita teknisiä

perspektiivinäkymä, näkymä

eritelmiä.

Vain yksi
jäljennös

edestä, näkymä sivulta jne.)

WIPO

A4

100

Ei rajoitusta

Useat eri kuvat
sallitaan

Ei. Esityksissä ei

Väh. 3 cm x 3 cm
Kyllä

Kyllä
Enint. 16 cm x 16 cm

EI, erilliset selitykset

saa olla mittoja

Vain yksi

hyväksytään

eikä muita

jäljennös

teknisiä eritelmiä.

(Malli esitetään

valkoisella

Ei rajoitusta

Enint. 26,2 cm × 17 cm

läpinäkymättömällä

EUIPO

paperilla, jolle se joko

Ei

Kuitenkin vain

liimataan tai painetaan

rajoitusta

enintään 7 kuvaa

suoraan. Paperiarkkeja

rekisteröidään/jul

ei saa taittaa eikä nitoa

kaistaan

1

Kyllä

Vasempaan reunaan on
jätettävä vähintään 2,5

Kyllä

Kyllä

Ei

Vain yksi
jäljennös

cm:n marginaali

kiinni toisiinsa.
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LIITE 2: Sähköisesti saadut hakemukset
Ladattavien
Kuvien enimmäismäärä

mallien

liitettä kohti

enimmäismäärä
hakemusta kohti

BG

Yksi kuva liitettä kohti

Ei rajoitusta

Koko
Ladattavien kuvien
enimmäismäärä

hakemustied
Tiedostotyyppi

mallia kohti

oston
enimmäiskok
o

7

JPG, PNG, GIF,

Enint. 50 MB

Enimmäis
koko yhtä
kuvaa
kohti

1 MB

Pienin ja

Onko virastolla sähköinen

suurin sallittu

asiointijärjestelmä? Jos on, mikä? Jos ei

resoluutio (dpi)

ole, suunnitellaanko sen käyttöönottoa?

Ei rajoitusta

https:/portal.bpo.bg.

Ei
BX

Yksi kuva liitettä kohti

50

Ei rajoitusta

JPEG/GIF

enimmäismää
rää eikä

Cooperation Fundin sähköinen
2 MB

Ei rajoitusta

tarkastusta

CH

Useat eri kuvat sallitaan

Ei rajoitusta

CY

Ei rajoitusta

Kaikki muodot, jotka
voidaan käsitellä

Enint. 20 MB

asiointijärjestelmä,
mukautettu BOIPia varten

20 MB

Mieluiten 300

Ei, mutta hakemuksen voi lähettää

dpi

sähköpostitse

Ei rajoitusta

Kyllä

Sähköinen toimittaminen ei ole käytettävissä – asiasta päätetään myöhemmin

CZ

Ei rajoitusta

DE

Yksi kuva liitettä kohti

Ei rajoitusta

Ei rajoitusta

Ei rajoitusta

JPG

Ei rajoitusta

Ei
rajoitusta

2 MB

Väh. 300 dpi
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Convergence
Ladattavien
Kuvien enimmäismäärä

mallien

liitettä kohti

enimmäismäärä
hakemusta kohti

Koko
Ladattavien kuvien
enimmäismäärä

hakemustied
Tiedostotyyppi

mallia kohti

oston
enimmäiskok
o

Enimmäis
koko yhtä
kuvaa
kohti

Pienin ja

Onko virastolla sähköinen

suurin sallittu

asiointijärjestelmä? Jos on, mikä? Jos ei

resoluutio (dpi)

ole, suunnitellaanko sen käyttöönottoa?

Ei rajoitusta
mutta enint.
DK

Ei rajoitusta

Ei rajoitusta

Ei rajoitusta

PDF

10 MB

10 MB

Ei rajoitusta

tiedostoa

Meillä on DKTPO:n organisaation sisäisesti
kehittämä sähköinen asiointijärjestelmä

kohti

EE

Yksi kuva liitettä kohti

Ei rajoitusta

Ei rajoitusta

JPG, GIF, BMP

Ei rajoitusta

ES

Yksi kuva liitettä kohti

50

7

JPG

Enint. 50 MB

FI

Ei
rajoitusta

Ei rajoitusta

2 MB

Kyllä. CFO on tarkoitus ottaa käyttöön
tulevaisuudessa

EUIPOin sähköinen asiointijärjestelmä

Sähköinen asiointi ei ole käytettävissä

FR

Yksi kuva liitettä kohti

GR

Yksi kuva liitettä kohti

100

100

Enint. 50 mallia

Enint. 20 kuvaa mallia

hakemusta kohti

kohti

JPG/GIF/PNG

JPG

Ei

5 MB

2 MB

Väh. 300 dpi

Kyllä. Organisaation sisäinen sähköinen
asiointijärjestelmä

EUIPOin DS sähköinen asiointijärjestelmä, jota
on mukautettu Kreikan lainsäädäntöön
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Ladattavien
Kuvien enimmäismäärä

mallien

liitettä kohti

enimmäismäärä
hakemusta kohti

Koko
Ladattavien kuvien
enimmäismäärä

hakemustied
Tiedostotyyppi

mallia kohti

oston
enimmäiskok
o

Enimmäis
koko yhtä
kuvaa
kohti

Pienin ja

Onko virastolla sähköinen

suurin sallittu

asiointijärjestelmä? Jos on, mikä? Jos ei

resoluutio (dpi)

ole, suunnitellaanko sen käyttöönottoa?

Kyllä; "e-Prijava" on sähköinen palvelu, joka
HR

Yksi kuva liitettä kohti

Ei rajoitusta

6

JPG/JPEG/GIF/ PNG/BMP

Enint. 40 MB

5 MB

Enint. 600 dpi

mahdollistaa teollis- ja tekijänoikeuksien
rekisteröintihakemuksen toimittamisen
internetin kautta

JPG/PNG
(Hallituksen asetus nro

100
HU

Yksi kuva liitettä kohti

50

(tekninen rajoitus –
enint. 250 Kbyte
kuvaa kohti)

147/2007

100 kuvaa x

sähköistä asiointia

enint. 250

koskevista

Kbyte/kuva

250 Kbyte

Nykyiset

Sähköistä asiointia voivat käyttää vain

tekniset

asiakkaat, joilla on virallinen sähköinen

rajoitukset:

allekirjoitus "Ügyfélkapu"-järjestelmän

enintään 100

(Clientgaten) kautta tai HIPOn virallisen

kuvaa

verkkosivuston:

yksityiskohtaisista

ja enint. 250

https://ugyintezes.hipo.gov.hu/eBej2/Step1Cas

säännöistä...)

Kbyte/kuva

e6.page kautta

800 x 600 pikseliä

IE

Yksi kuva liitettä kohti

100

7

JPEG

Ei rajoitusta

4 MB

Sähköinen asiointi otettiin käyttöön 11.12.2015
300 dpi

IS

IT

Sähköinen asiointi ei ole vielä käytettävissä, mutta suunnitelmissa – 2015

Yksi kuva liitettä kohti

Ei rajoitusta

Ei rajoitusta

PDF

Tiedostokoko

Ei

enint. 10 MB

rajoitusta

300 dpi

Sähköinen asiointi käytettävissä osoitteessa
(https://servizionline.uibm.gov.it)
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Ladattavien
Kuvien enimmäismäärä

mallien

liitettä kohti

enimmäismäärä
hakemusta kohti

Koko
Ladattavien kuvien
enimmäismäärä

hakemustied
Tiedostotyyppi

mallia kohti

oston
enimmäiskok
o

LT

Yksi kuva liitettä kohti

100

Ei rajoitusta

LV

Yksi kuva liitettä kohti

Ei rajoitusta

Ei rajoitusta

JPG, GIF, PNG

JPEG, JPG, BMP, TIFF,
TIF, PNG

Enimmäis
koko yhtä
kuvaa
kohti

Pienin ja

Onko virastolla sähköinen

suurin sallittu

asiointijärjestelmä? Jos on, mikä? Jos ei

resoluutio (dpi)

ole, suunnitellaanko sen käyttöönottoa?

Ei rajoitusta

2 MB

Ei rajoitusta

Kyllä, CF SP FO

Ei rajoitusta

15 MB

Väh. 300 dpi

EUIPOin CF SP DS sähköinen asiointi

Ei sovelleta

http://ips.gov.mt/welcome/

Ei
MT

Yksi kuva liitettä kohti

1

7

JPG, PNG, GIF

Ei sovelleta

tarkastuksi
a

NO

Ei

Ei

Ei

Ei rajoituksia, vain

10 MB

suosituksia

www.altinn.no/en

10 tai
PL

Ei rajoitusta

rajoittamaton, jos
kyseessä on

Ei rajoitusta

TIFF, TIF, JPG, GIF, doc,
docx, rtf, pdf, txt

Ei rajoitusta

Ei
rajoitusta

Ei säännelty

Kyllä, epuap.gov.pl

ryhmä

PT

Yksi kuva liitettä kohti

100

7

JPG/TIFF/PDF - A4-lomake

RO

Yksi kuva liitettä kohti

100

Ei rajoitusta

GIF

10 MB

Ei rajoitusta

2 MB

Väh. 300 dpi ja
enint. 600 dpi

Enint. 600 dpi

KYLLÄ

14. syyskuuta
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Ladattavien
Kuvien enimmäismäärä

mallien

liitettä kohti

enimmäismäärä
hakemusta kohti

Koko
Ladattavien kuvien
enimmäismäärä

hakemustied
Tiedostotyyppi

mallia kohti

oston
enimmäiskok
o

Enimmäis
koko yhtä
kuvaa
kohti

Pienin ja

Onko virastolla sähköinen

suurin sallittu

asiointijärjestelmä? Jos on, mikä? Jos ei

resoluutio (dpi)

ole, suunnitellaanko sen käyttöönottoa?

SE

Yksi kuva liitettä kohti

Ei rajoitusta

Ei rajoitusta

JPG, PNG, GIF,

Ei rajoitusta

50 Mb

300 dpi

SI

Yksi liite kuvaa kohti

10

6

JPG

Enint.130 MB

2 MB

Vähimmäisrajoitus

CFO:n sähköinen asiointi mukautettuna
patentti- ja rekisterivirastoa (PRV) varten

Enint. 300 dpi

KYLLÄ

ta ei ole

SK

Sähköinen asiointi ei ole vielä käytettävissä, mutta suunnitelmissa – 2016

TR

Yksi kuva liitettä kohti

Ei rajoitusta

UK

Enint. 7 kuvaa

WIPO

Useat eri kuvat sallitaan

100

EUIPO

Yksi kuva liitettä kohti

Ei rajoitusta

Ei rajoitusta

JPG

Ei rajoitusta

Ei rajoitusta

JPG, TIFF

Ei rajoitusta

7

JPG

Ei rajoitusta

1 MB

Vain 300 dpi

Kyllä. Mallihakemuksia varten kehitetty
erityinen ohjelma

7

300 dpi

5 MB

Tulostusresoluu
tio: 96–300 dpi

Sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi
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Lähentyminen

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto
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