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Märkused Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO) peetavasse 

DISAINILAHENDUSTEGA TEGELEVATE KUTSELISTE ESINDAJATE 

ERINIMEKIRJA vastavalt ühenduse disainilahenduse määruse artiklile 78 

kandmise taotluse kohta 
 
 
 
 

1. Keda võib kanda kutseliste esindajate erinimekirja?  

 
Ühenduse disainilahenduse määruse artiklis 78 nimetatud kutseliste esindajate erinimekirja 
kandmiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused: 
 

 Taotleja peab olema Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanik. 

 Tema tegevuskoht või töökoht peab asuma Euroopa Majanduspiirkonnas. 

 Ta ei tohi olla kantud Euroopa Liidu kaubamärgi määruse artikli 93 lõike 1 punktis b 
mainitud nimekirja. Kui taotleja on selles nimekirjas, on tal kaubamärgi ja 
disainilahendustega seotud küsimustes juba esindamisõigus.  

 Tal peab olema õigus esindada füüsilisi või juriidilisi isikuid Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriigi tööstusomandi õiguskaitse keskametis 
disainilahendustega seotud küsimustes.  

 
Kui EMP liikmesriigis on disainilahendustega seotud küsimustes füüsiliste või juriidiliste 
isikute esindamise eelduseks erilised kutseoskused, peab taotleja olema need erilised 
kutseoskused omandanud. Kui EMP liikmesriigis ei ole kehtestatud eriliste kutseoskuste 
eeldust, peab taotleja olema tavaliselt tegutsenud disainilahendustega seotud küsimustes 
liikmesriigi tööstusomandi õiguskaitse keskametis vähemalt viis aastat.  
 
Sellel kutsealal vähemalt viis aastat vältava tegutsemise nõue ei kehti nende isikute suhtes, 
kelle kutseoskusi tegutseda füüsilise või juriidilise isiku esindajana disainilahendustega 
seotud küsimustes riiklikus keskametis on ametlikult tunnustatud asjaomase liikmesriigi 
õigusaktide kohaselt. 
 
Lisaks sellele võib Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti tegevdirektor teha kutsealal 
vähemalt viis aastat vältava tegutsemise nõudest erandi juhul, kui taotleja tõendab, et ta on 
omandanud vajalikud kutseoskused muul viisil. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 
tegevdirektor võib teatud asjaoludel teha erandi ka kodakondsuse nõudest. 
 
Ühenduse disainilahenduse määruse artikli 78 lõike 2 kohaselt võivad erinimekirja kantud 
isikud esindada kolmandaid isikuid üksnes Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis 
tehtavates disainilahendustega seotud toimingutes. 
 
 

2. Millistel riikidel on disainilahenduste esindajatele erinõuded? 
 
 
Mõnes riigis on ette nähtud erieksamid või kehtestatud nõue, et isik peab olema tegutsenud 
disainilahendustega seotud küsimustes vastavas riiklikus keskametis vähemalt viis aastat. 
Selleks, et kontrollida selliste nõuete olemasolu, tuleb tutvuda riiklike õigusaktidega. 
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Erinõuded disainilahenduste esindajatele on järgmistes riikides. Esindajate puhul kasutatakse 
järgmisi ametinimetusi: 
 

RIIK Disainilahenduse volinik 

Belgia Modellengemachtigde, Conseil 
en modèles 

Tšehhi Vabariik Patentový zástupce (sama 
nimetus kui kaubamärgi 
esindajal) 

Taani Varemærkefuldmægtig 

Eesti Patendivolinik (sama nimetus 
kui kaubamärgi esindajal) 

Soome Tavaramerkkiasiamies, 
Varumärkesombud 

Prantsusmaa Conseil en Propriété Industrielle 

Iirimaa Registered Patent Agent 

Itaalia Consulente in brevetti 

Läti Patentpilnvarotais 
dizainparaugu lietas 

Luksemburg Conseil en Propriété Industrielle 

Rumeenia Consilier in proprietate 
industriala (modele) 

Rootsi Varumärkesombud 

Madalmaad Modellengemachtigde 

Ühendkuningriik Registered Patent Agent 

 
 
 
 

3. Keda ei või kanda disainilahendustega tegelevate esindajate 

erinimekirja?  
 
Ühenduse disainilahenduse määruse artikli 78 lõikes 4 mainitud disainilahendustega 
tegelevate kutseliste esindajate erinimekirja ei kanta õigusala töötajaid (vt ameti juhataja 28. 
juuni 2002. aasta teatis nr 10/02). 
 
Disainilahendustega tegelevate esindajate erinimekiri on täiendavat laadi. Amet lükkab 
tagasi kõik erinimekirja kandmise taotlused, mille esitajaks on isikud, kes on juba kantud 
Euroopa Liidu kaubamärgi määruse artiklis 93 mainitud nimekirja või kellel on selleks õigus. 
 
Disainilahendustega tegelevate kutseliste esindajate erinimekirja ei kohaldata algusest peale 
nende liikmesriikide suhtes, kus on kaubamärkide, disainilahenduste ja patentidega 
tegelemiseks eriline ametinimetus. Need riigid on Austria (Patentanwälte), Saksamaa 
(Patentanwälte), Portugal (Agentes Oficiais da Propriedade Industrial), Hispaania (Agentes 
de la Propiedad Industrial), Madalmaad (Octrooigemachtigden), Luksemburg (conseils en 
propriété industrielle), Prantsusmaa (conseils en propriété industrielle), Eesti (patendivolinik, 
kes on läbinud kaubamärgi ja disainilahendustega seotud küsimuste eksami), Ungari 
(szabadalmi ügyvivő), Leedu (Patentinis patikėtinis), Poola (Rzecznik patentowy), Slovakkia 
(patentový zástupca), Sloveenia (patentni zastopnik, zastopnik za modele in znamke), 
Rumeenia (Consilieri in proprietate industriala) ja Bulgaaria (Представител по 
индустриална собственост). 
 
Nendest liikmesriikidest pärit nende ametinimetustega isikud peavad taotlema enda kandmist 
Euroopa Liidu kaubamärgi määruse artiklis 93 mainitud kutseliste esindajate nimekirja. 
 
Maltal, kus eriline ametinimetus puudub, ei ole disainilahendustega tegelevate kutseliste 
esindajate erinimekirja kandmine võimalik. Seega peavad Maltalt pärit isikud taotlema 
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kandmist Euroopa Liidu kaubamärgi määruse artiklis 93 mainitud nimekirja tingimusel, et 
selles sättes nimetatud tingimused on täidetud. 
 
Küprosel, kus 2002. aastal jõustus disainilahenduste seadus, ei nõuta disainilahendustega 
seotud küsimustes isikute esindamisel mingeid erilisi kutseoskusi. Puudub nimekiri isikutest, 
kes on tegutsenud üksnes disainilahendustega seotud küsimustes vähemalt viis aastat selles 
ametis. Seetõttu ei ole kandmine ühenduse disainilahenduse määruse artiklis 78 mainitud 
nimekirja võimalik. 
 
Kreeka ja Küprose korral, kus isikuid võivad disainilahendustega seotud küsimustes esindada 
ainult õigusala töötajad, ei ole nimekirja kandmine võimalik. 
 

4. Taotlemine ja tõendamine  
 
Kutseliste esindajate erinimekirja kandmine toimub taotluse alusel, mille peab esitama igal 
üksikjuhul eraldi, kasutades Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti pakutavat 
taotlusevormi. Kui taotlus on esitatud ameti mõnes ametlikus keeles, toimub edasine 
nimekirja kandmisega seonduv kirjavahetus ameti ja taotleja vahel selles keeles. 
 
Taotlusele tuleb lisada vastava EMP liikmesriigi tööstusomandi õiguskaitse keskameti tõend, 
mis peab näitama, et eespool loetletud tingimused (kodakondsus, tegevuskoht või töökoht, 
esindamisõigus) on täidetud. 
 
Taotlejad peavad täitma taotlusevormi ja saatma selle asjaomasele riiklikule keskametile, 
mis annab taotlusevormis lk 2 nimetatud tõendi. Täidetud vorm ja selle juurde kuuluv antud 
tõend saadetakse sõltuvalt iga keskameti menetlusest kas taotlejale, kes seejärel edastab 
need Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile, või otse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi 
Ametile. Mõni keskamet võib lubada taotlejal valida, kumba esitamisviisi ta soovib.  
 
Riiklikud keskametid ei väljasta rühmatõendit ühenduse disainilahenduse määruse artiklis 78 
mainitud nimekirja kandmise kohta.  
 
 

5. Taotlusevorm 
 
Taotlusevorm ja tõend on olemas Euroopa Liidu kõigis ametlikes keeltes. Taotlusevormi 
saab liikmesriikide tööstusomandi õiguskaitse keskametitest, sealhulgas Beneluxi 
kaubamärgiametist. Taotlusevormi saab alla laadida Euroopa Liidu Intellektuaalomandi 
Ameti veebilehelt http://euipo.europa.eu/en/design/form.htm või saada Euroopa Liidu 
Intellektuaalomandi Ametist posti teel alljärgnevalt aadressilt: 
 
European Union Intellectual Property Office 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
HISPAANIA 
Tel (+34) 965 139 100; faks (+34) 965 131 344  
information@euipo.europa.eu 
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