
 

 

ELi KOLLEKTIIVKAUBAMÄRGI PÕHIKIRI 
 
▪ Tuleb koostada selgelt ja lihtsastimõistetavalt. 
 

st piisava selguse ja täpsusega, mis võimaldab lugejal mõista nõudeid, mida peab täitma ELi 
kollektiivkaubamärgi kasutamisel. 

 
▪ Esitatakse kahe kuu jooksul alates ELi kollektiivkaubamärgi taotluse esitamise kuupäevast. 
 
▪ Peab olema kooskõlas avaliku korra ja üldtunnustatud moraalipõhimõtetega. 
 

nt kui põhikiri eristab turuosalisi nõuetekohase põhjenduseta. 
 
▪  Peab olema eraldi dokument. Seepärast peab põhikiri sisaldama järgmist kohustuslikku 
teavet, nagu nõutakse komisjoni 5. märtsi 2018. aasta rakendusmääruse (EL) 2018/626 
(ELKMRM) artiklis 16, soovitatavalt liigendades teabe samamoodi kui ELKMRMi artiklis 16. 
 

1. Taotleja nimi 
 

 
Taotleja nimi põhikirjas peab olema täpselt sama kui taotluses. 
 

2. Ühenduse eesmärk või eesmärk, milleks avalik-õiguslik juriidiline isik on loodud 
 

 
See nõue käsitleb ühenduse või juriidilise isiku eesmärki. Põhikirja eesmärgi või tähise 
loomise eesmärgi teave ei ole siin asjakohane. 
 

3. Ühendust või avalik-õiguslikku juriidilist isikut esindama volitatud organid 
 

 
Piisab ühendust esindama volitatud organite nimetamisest (nt president). Isikute 
nimekiri ei ole kohustuslik. 
 

4. Ühenduse puhul liikmesuse tingimused 
 

 
Ühendusse vastuvõtmise eeskirjad peavad olema põhikirjas endas. Ristviited muule 
dokumendile (nt ühenduse dokumentide artiklitele) ei ole piisavad. 
 

5. ELi kollektiivkaubamärgi kujutis 
 

 
Tähise kujutis põhikirjas peab olema täpselt sama kui taotluses. Näiteks, kui tähise 
kujutis taotluses on värviline, peab selle kujutis olema värviline ka põhikirjas. 
 

6. Isikud, kellel on lubatud ELi kollektiivkaubamärki kasutada 
 



 

 

 
Põhikirjas tuleb selgelt nimetada, kellel on lubatud ELi kollektiivkaubamärki kasutada. 
Põhikirjas tuleb märkida, kas mõni liige on volitatud kasutama kaubamärki. Vastasel 
juhul tuleb põhikirjas loetleda lisanõuded. Põhikiri ei tohi lubada ELi 
kollektiivkaubamärki kasutada muudel isikutel kui liikmetel (nt kolmandatest isikutest 
kasutajatel või litsentsisaajatel). 
 

7. Vajaduse korral ELi kollektiivkaubamärgi kasutamist reguleerivad tingimused, 
kaasa arvatud sanktsioonid 
 

 
Kui kohaldatav, peab põhikiri sisaldama volitatud kasutajale kehtestatud konkreetseid 
kasutustingimusi, näiteks märgistuse või kujutismärkide tootel kasutamise 
eritingimused. 
 
Kasutamine ja kasutustingimused põhikirjas peavad viitama tähise samale kujutisele 
kui taotluses (vt punkt 5). Sel põhjusel ei ole lubatud muid värve ega kujutismärkide 
kasutamist sõnamärkidena. 
 
Kohustuslik on täpsustada asjakohased sanktsioonid (kui olemas), mida 
kohaldatakse kasutustingimuste eiramisel. 
 

8. ELi kollektiivkaubamärgiga hõlmatud kaubad või teenused, sealhulgas vajaduse 
korral mis tahes piirangud, mis on tingitud määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 
punktide j, k või l kohaldamisest 
 

 
Kaupade ja/või teenuste loetelu põhikirjas peab olema täpselt sama kui taotluses. 
Viide ELi kaubamärgi taotluse numbrile või rahvusvahelise registreeringu numbrile ei 
ole piisav. 
 
Põhikirja uues versioonis tuleb samaväärselt kajastada kaupade ja/või teenuste 
loetelu mis tahes edasisi piiranguid. 
 

9. Vajaduse korral määruse (EL) 2017/1001 artikli 75 lõike 2 teises lauses osutatud 
luba 
 

 
Kui erandina ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punktist c tähistatakse 
kollektiivkaubamärgiga kaupade või teenuste geograafilist päritolu, on kohustuslik 
põhikirjas selge sõnaga märkida, et igal isikul, kelle kaubad ja/või teenused on pärit 
asjaomasest geograafilisest piirkonnast, on võimalik saada ühenduse liikmeks. 
 

 

▪ Lisakaalutlused 
 
- Amet soovitab vältida täiendavate dokumentide või lisade esitamist. Kui põhikirjas 

viidatakse täiendavatele dokumentidele (nt ühenduse eeskirjadele), soovitab amet 
esitada toimivad internetilingid veebilehtedele, kus on dokumentide uusim versioon. 



 

 

Lisad on põhikirja osa, seepärast peab ametile teatama lisana esitatud dokumentide 
kõigist muudatustest. 
 

- Kui taotleja täiendab põhikirjas olevat kohustuslikku teavet lisadega, tuleb need põhikirja 
tekstis ja lisatud dokumentides selgesti nummerdada, et lugeja mõistaks kergesti nende 
seost ja säiliks järjepidevus. 
 

- Kui taotleja muudab põhikirja, et kõrvaldada ameti tuvastatud puudused, peab taotleja 
esitama läbivaadatud põhikirja täisversiooni (mitte väljavõtted). 
 

- Pärast ELi kollektiivkaubamärgi registreerimist esitab ELi kollektiivkaubamärgi omanik 
kooskõlas ELKMMi artikliga 79 põhikirja muudetud versioonid ametile. Sellist 
muudetud versiooni kontrollitakse uuesti, et see täidaks ELKMMi artikli 75 nõuded ja 
tagada, et selles puuduvad ELKMMi artiklis 76 sätestatud tagasilükkamise põhjused. 
Põhikirja muudatused jõustuvad alles kuupäeval, mil muudatus kantakse registrisse. 
 

▪ ELi kollektiivkaubamärkide kontrollimise lisateave on EUIPO suunistes: 
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778640/1713561/kaubamargisuunised/sissejuhatus 

 
o B osa „Kontrollimine“, 2. jaotis „Vorminõuded“, 8. peatükk „Märgi liik“, punkt 8.2 

„Kollektiivkaubamärgid“ 
 

o B osa „Kontrollimine“, 4. jaotis „Absoluutsed keeldumispõhjused“, 15. peatükk 
„Kollektiivkaubamärgid“ 
 

https://guidelines.euipo.europa.eu/1778640/1713561/kaubamargisuunised/sissejuhatus



