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Käesolevaga edastame teile Kaubanduskoja liikmete arvamuste põhjal koostatud 

kokkuvõtte ELi disainilahenduste kaitse alasele küsimustikule. 

Kaubanduskoja liikmed on disainilahenduste kaitsesüsteemide üldise toimimisega 

Euroopa Liidus rahul ja nendivad, et see toimib üsna hästi või väga hästi.  

Alljärgnevate eesmärkide osas on liikmed vastanud, et riiklike eeskirjade ühtlustamine 

ja ühenduse disainilahenduste süsteemi loomine on neid aidanud: 

- Innovatsiooni, loovuse ja uute toodete väljaarendamise edendamine ELis; 

- Võimaldamine toodetel siseturul vabalt ringelda; 

- Disainilahendustele sama kaitse pakkumine kõikjal ELis; 

- Kõikide tööstussektorite vajaduste rahuldamine; 

- Ühenduse disainilahenduste võltsimise ja kopeerimise ärahoidmine; 

- Ühenduse disainilahenduste lihtsa registreerimise võimaldamine; 

- Ühenduse disainilahenduste taskukohase registreerimise võimaldamine; 

- Ühenduse disainilahenduste registreerimise muutmine hõlpsalt kättesaadavaks 

väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning üksikutele disainilahenduste 

autoritele; 

- Ühenduse registreerimata disainilahenduste lihtsustatud õiguskaitse 

võimaldamine. 

Täielikult nõustutakse, et riiklike eeskirjade ühtlustamine ja ühenduse disainilahenduste 

süsteemi loomine pakuvad lisaväärtust võrreldes olukorraga, kus liikmesriikidel oleks 

(täiesti) erinevad disainilahenduste kaitse eeskirjad ja selline kaitse oleks kättesaadav 

ainult riiklikul tasandil. 

Ühtset seisukohta ei ole küsimuses, kas kolmeaastane tähtaeg ühenduse 

registreerimata disainilahendusel alates sellest, kui see tehti esimest korda avalikkusele 

kättesaadavaks, on piisav või ei ole. Küll aga peetakse piisavaks ühenduse registreeritud 

disainilahenduse või registreeritud riikliku disainilahenduse kuni 25 aastaks saadavat 

kaitset. 

Ühenduse disainilahenduse määruse ja/või disainilahenduste direktiivi muutmise 

vajaduse osas märgiti, et praegune õiguskaitse on liiga piiratud nende mitmeosaliste 

toodete koostisosade suhtes, mis tavapärase kasutuse ajal ei ole nähtavad. 

Vastajate hulgas puudus üksmeel küsimuses, mil määral on ELi ühinemine 

rahvusvahelise Haagi süsteemiga (mis võimaldab ELi taotlejatel saada disainilahenduse 

kaitset riikides, mis on Genfi redaktsiooni osalised) osutunud kasulikuks täienduseks 



olemasolevatele paikadele, kus on võimalik saada disainilahenduse kaitset nii ELis kui 

ka väljaspool ELi. Osad vastajad pidasid seda väga kasulikuks, teised kasutuks. 

Raskuste osas, millega puututakse kokku sama disainilahenduse ELis ja teistes riikides 

väljaspool ELi registreerimisel, märkisid Kaubanduskoja liikmed ära erinevad nõuded 

disainilahenduse kujutisele ja erinevad menetluseeskirjad. 
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