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Ohjeita yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen 78 artiklan 

mukaiseen Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) 

ylläpitämään MALLIASIOIDEN AMMATTIMAISTEN EDUSTAJIEN 

ERITYISLUETTELOON merkitsemistä koskevaa hakemusta varten 
 
 
 

1. Kenet voidaan merkitä hyväksyttyjen ammattimaisten edustajien 

erityisluetteloon?  

 
Ammattimaisten edustajien erityisluetteloon voidaan yhteisömallista annetun asetuksen 
78 artiklan mukaan merkitä henkilöt, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:  
 

 Hakija on jonkin Euroopan talousalueen jäsenvaltion kansalainen.  

 Hakijan ammatillinen kotipaikka tai työpaikka on Euroopan talousalueella. 

 Hakijaa ei ole merkitty Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen 
(EUTMA) 93 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun luetteloon. Jos hänet on 
merkitty kyseiseen luetteloon, hänellä on jo oikeus toimia edustajana tavaramerkki- 
ja malliasioissa.  

 Hakijalla on oikeus malliasioissa edustaa luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä 
Euroopan talousalueen jäsenvaltion teollisoikeuksien keskusvirastossa.  

 
Jos oikeus edustaa luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä malliasioissa edellyttää 
Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltiossa erityistä ammatillista pätevyyttä, hakijalla on 
oltava tällainen erityinen ammatillinen pätevyys. Jos edustusoikeuden vaatimuksena ei 
ETA:n jäsenvaltiossa ole erityistä ammatillista pätevyyttä, hakijan on pitänyt tavanomaisesti 
toimia vähintään viiden vuoden ajan hyväksyttynä edustajana malliasioissa kyseisen 
jäsenvaltion teollisoikeuksien keskusvirastossa. 
 
Vaatimusta, jonka mukaan henkilön on pitänyt toimia ammatissa vähintään viiden vuoden 
ajan, ei sovelleta henkilöihin, joiden ammatillinen pätevyys toimia edustajana malliasioissa 
jäsenvaltion kansallisessa virastossa on virallisesti tunnustettu kyseisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti. 
 
EUIPO:n pääjohtaja voi lisäksi myöntää poikkeuksen vaatimuksesta, jonka mukaan 
ammattia on pitänyt harjoittaa vähintään viiden vuoden ajan, jos hakija toimittaa todisteet 
siitä, että hän on hankkinut vaadittavan pätevyyden muulla tavalla. EUIPO:n pääjohtaja voi 
myös erityistapauksessa myöntää poikkeuksen kansalaisuusvaatimuksesta. 
 
Erityisluetteloon merkityillä henkilöillä on oikeus edustaa kolmansia henkilöitä vain 
yhteisömalleihin liittyvissä EUIPO:n menettelyissä yhteisömallista annetun asetuksen 
78 artiklan 2 kohdan mukaisesti.  
 
 

2. Mitkä maat ovat asettaneet erityisiä vaatimuksia malliasioita 

hoitaville asiamiehille? 
 
 
Joissakin maissa on erityinen koe tai niissä vaaditaan, että henkilön on pitänyt 
tavanomaisesti toimia edustajana malliasioissa vähintään viiden vuoden ajan 
asianomaisessa kansallisessa virastossa. Vaatimusten soveltaminen on tarkistettava kunkin 
maan kansallisesta lainsäädännöstä. 
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Seuraavat maat ovat asettaneet erityisiä vaatimuksia malliasioita hoitaville asiamiehille. 
Luettelossa mainitaan malliasioista vastaavien asiamiesten nimikkeet: 
 

VALTIO Malliasiainvaltuutettu 

Belgia Modellengemachtigde, Conseil 
en modèles 

Tšekin tasavalta Patentový zástupce (the same 
denomination as trade mark 
agent) 

Tanska Varemærkefuldmægtig 

Viro Patendivolinik (the same 
denomination as trade mark 
agent) 

Suomi Tavaramerkkiasiamies, 
Varumärkesombud 

Ranska Conseil en Propriété Industrielle 

Irlanti Registered Patent Agent 

Italia Consulente in brevetti 

Latvia Patentpilnvarotais 
dizainparaugu lietas 

Luxemburg Conseil en Propriété Industrielle 

Romania Consilier in proprietate 
industriala (modele) 

Ruotsi Varumärkesombud 

Alankomaat Modellengemachtigde 

Yhdistynyt kuningaskunta Registered Patent Agent 

 
 

3. Ketä ei voida merkitä malliasioiden edustajien erityisluetteloon?  
 
Asianajajia ei merkitä yhteisömallista annetun asetuksen 78 artiklan 4 kohdan mukaan 
malliasioiden ammatillisten edustajien erityisluetteloon (ks.viraston pääjohtajan ilmoitus 
No 10/02, annettu 28. kesäkuuta 2002).  
 
Malliasioiden edustajien erityisluettelo on luonteeltaan toissijainen. EUIPO hylkää 
kirjaamishakemukset, joiden esittäjänä on henkilö, joka on jo merkitty EUTMA:n 89 artiklan 
mukaiseen erityisluetteloon tai jolla on oikeus päästä kyseiseen luetteloon.  
 
Malliasioiden ammatillisten edustajien erityisluetteloa ei pidetä niiden jäsenvaltioiden osalta, 
joissa vaaditaan ammatillinen pätevyys tavaramerkkien, mallien ja patenttien alalla. 
Tällainen tilanne on Itävallassa (Patentanwälte), Saksassa (Patentanwälte), Portugalissa 
(Agentes Oficiais da Propriedade Industrial), Espanjassa (Agentes de la Propiedad 
Industrial), Alankomaissa (Octrooigemachtigden), Luxemburgissa (Conseils en propriété 
industrielle), Ranskassa (conseils en propriété industrielle), Virossa (Patendivolinik, joka 
edellyttää tavaramerkki- ja malliasioita käsittelevän kokeen läpäisemistä), Unkarissa 
(Szabadalmi ügyvivő), Liettuassa (Patentinis patikėtinis), Puolassa (Rzecznik patentowy), 
Slovakiassa (Patentový zástupca), Sloveniassa (Patentni zastopnik, zastopnik za modele in 
znamke), Romaniassa (Consilieri in proprietate industriala) ja Bulgariassa (Представител по 
индустриална cобственост. 
 
Näistä jäsenvaltioista tulevien henkilöiden, joilla on kyseinen ammattinimike, on esitettävä 
hakemus EUTMA:n 93 artiklan mukaiseen ammatillisten edustajien luetteloon merkitsemistä 
varten. 
 
Maltan osalta, jossa ei ole käytössä erityistä ammatillista pätevyyttä, malliasioiden 
ammatillisten edustajien erityisluetteloon pääseminen ei ole mahdollista. Maltasta tulevien 
henkilöiden on esitettävä hakemus EUTMA:n 89 artiklan mukaiseen luetteloon merkitsemistä 
varten, mikäli he täyttävät kyseisen säännöksen edellytykset. 
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Kyproksessa, jossa mallilaki säädettiin vuonna 2002, malliasioiden edustajilta ei vaadita 
erityistä ammatillista pätevyyttä. Maassa ei myöskään ole luetteloa henkilöistä, jotka ovat 
tavanomaisesti toimineet edustajina ainoastaan malliasioissa vähintään viiden vuoden ajan 
kansallisessa virastossa. Yhteisömallista annetun asetuksen 78 artiklan mukaiseen luetteloon 
pääseminen ei siten ole mahdollista.  
 
Kreikassa ja Kyproksessa vain asianajajilla on oikeus toimia edustajina malliasioissa, joten 
erityisluetteloon pääseminen ei ole mahdollista. 
 
 

4. Hakemus ja todistus 
 
Ammatillisten edustajien erityisluetteloon pääsemiseksi on esitettävä anomus, joka on 
toimitettava jokaisen henkilön osalta käyttämällä EUIPO:n laatimaa hakemuslomaketta. 
Kirjeenvaihdossa hakijan kanssa luetteloon merkitsemisen yhteydessä EUIPO käyttää sitä 
kieltä, jolla hakija on täyttänyt anomuksen, mikäli se on yksi viraston työkielistä. 
 
Anomuksen mukana on toimitettava ETA:n jäsenvaltion teollisoikeuksien keskusviraston 
antama todistus. Todistuksessa on vahvistettava, että edellä mainitut edellytykset 
(kansalaisuus, ammatillinen kotipaikka tai kotipaikka, ammatin harjoittamisoikeus) täyttyvät. 
 
Hakijoiden on täytettävä hakemus ja lähetettävä se asianomaiselle kansalliselle virastolle. 
Virasto täyttää todistuksen, joka on hakemuksen toinen sivu. Täytetty hakemus yhdessä 
täytetyn henkilökohtaisen todistuksen kanssa joko palautetaan hakijalle, joka toimittaa sen 
sitten EUIPO:lle, tai lähetetään suoraan EUIPO:lle, riippuen kunkin kansallisen viraston 
käytännöstä. Joissakin kansallisissa virastoissa hakija voi valita näistä vaihtoehdoista. 
 
Kansalliset virastot eivät myönnä ryhmätodistuksia yhteisömallista annetun asetuksen 
78 artiklan mukaiseen luetteloon merkitsemistä varten. 
 
 

5. Hakemuslomake 
 
Hakemuslomake ja todistus ovat saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. 
Hakemuslomakkeen saa jäsenvaltioiden teollisoikeuksien keskusvirastoilta sekä Benelux-
maiden tavaramerkkivirastolta. Sen voi myös ladata EUIPO:n verkkosivuilta osoitteesta 
http://euipo.europa.eu/en/design/form.htm tai tilata sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta 
seuraavasta osoitteesta:  
 
European Union Intellectual Property Office 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
ESPANJA 
Puhelin: (+34) 965 139 100 - Faksi: (+34) 965 131 344  

information@euipo.europa.eu 
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