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Sissejuhatus

I. Graafika eeskirjad

Euroopa Liidul on arvukalt programme, mis on loodud eesmärgiga toetada eri valdkondade projekte ja
algatusi ELis ja väljaspool seda. 2012. aastast alates
ei looda uutele programmidele enam uusi logosid ja
olemasolevad logod kaovad järk-järgult kasutusest.

Euroopa embleemi reprodutseerimist käsitlevad eeskirjad on esitatud institutsioonidevahelises stiilijuhises.

Nende programmide nimesid, näiteks Horisont 2020,
Erasmus kõigile, Euroopa ühendamine, jne, kasutatakse sõnaliste brändidena, st neile viidatakse ilma
kindla visuaalse tunnuse või logota.
Komisjoni talitused kohaldavad ELi programmide alase teabe vahetamisel komisjoni suuniseid
visuaalse identiteedi kohta.
ELi toetuse saajad peavad kasutama teabevahetuses Euroopa embleemi, näidates, et toetus on saadud ELi programmide raames.
Käesolev juhend on koostatud ELi toetuse saajatele
ja muudele kolmandatele isikutele, kes vahetavad
teavet ELi programmide kohta. Juhendi eesmärk on
selgitada, kuidas saab Euroopa Liidu embleemi tekstis kasutada näitamaks, et toetus on saadud ELilt.

http://publications.europa.eu/code/et/et-5000100.htm
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II. E
 Li toetust käsitleva teksti
kasutamine
Sageli on toetusesaajatel kohaldatavatest eeskirjadest või lepingust tulenev kohustus teavitada avalikkust Euroopa Liidult saadud toetusest. Käesolevas
peatükis esitatakse mõned näited selle kohta, kuidas
peaks ELi embleemi kasutama koos ELi toetust käsitleva tekstiga.
Eelistatuim võimalus teavitada ELi toetusest on paigutada vastavas teabematerjalis ELi embleemi kõrvale
tekst „Rahastanud Euroopa Liit” või „Kaasrahastanud
Euroopa Liit” (vastavalt vajadusele). ELi programmi
nime (vt IV jaotis) kasutatakse ainult siis, kui see on
kavandatava sihtgrupi jaoks oluline.

Põhireeglid
ELi embleemi minimaalne kõrgus on 1 cm.
Euroopa Liidu nimi peab olema alati täielikult välja
kirjutatud.
ELi embleemiga koos tuleb kasutada üht järgmistest
kirjatüüpidest: Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet,
Tahoma, Verdana.
Kaldkirja, allajoonitud teksti ja muid teksti esiletõstmise
viise ei tohi kasutada.
Teksti paigutamist ELi embleemi suhtes ei ole täpselt
kindlaks määratud, aga tekst ei tohi mingil juhul embleemiga kattuda.
Kasutatav kirjasuurus peab olema vastavuses embleemi suurusega.
Kirja värv peab olema vastavalt taustale kas Reflex
Blue (sama värvi mis ELi lipp), must või valge.

Rahastanud Euroopa Liit

Seda projekti on kaasrahastanud
Euroopa Liit

Kaasrahastanud Euroopa Liit

Seda projekti on rahastanud
Euroopa Liit
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Näited ebaõige kasutuse kohta
1. Tekst kattub ELi embleemiga

4. Kirjatüüp ei ole Arial, Calibri, Garamond,
Trebuchet, Tahoma või Verdana.

Rahastanud
Euroopa Liit

Rahastanud Euroopa Liit

2. T eksti suurus ei ole proportsioonis ELi
embleemiga

Rahastanud Euroopa Liit

3. Tekst ei ole must, valge ega Reflex Blue

5. On kasutatud teksti esiletõstmist

		
Rahastanud Euroopa Liit

6. Euroopa Liidu nimi ei ole välja
kirjutatud

		
Rahastanud Euroopa Liit

Rahastanud EL
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III. ELi programmi nime
kasutamine koos ELI
embleemiga

Põhireeglid
ELi embleemi minimaalne kõrgus on 1 cm.

ELi embleemi võib kasutada koos ELi programmi
nimega. ELi embleemi ja ELi programmi nime ei tohi
siiski koondada ühe graafilise tähise (st logo) alla.
Käesolevas jaotises esitatakse mõned näited selle
kohta, kuidas peaks ELi programmi nime kasutama
koos ELi embleemiga, et teavitada konkreetse
programmi raames saadud toetusest.

Koos programmi või fondi nimega peab alati kasutama
Euroopa Liidu nime ja see peab olema täielikult välja
kirjutatud.
ELi embleemiga koos võib kasutada kõiki järgmisi kirjatüüpe: Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma,
Verdana.
Kaldkirja, allajoonitud teksti ja teisi teksti esiletõstmise
viise ei tohi kasutada
Teksti paigutamist ELi embleemi suhtes ei ole täpselt kindlaks määratud, aga tekst ei tohi mingil juhul
embleemiga kattuda.
Kasutatava kirjatüübi suurus peab olema vastavuses
embleemi suurusega.
Kirjatüübi värv peab olema vastavalt taustale kas Reflex
Blue (sama värvi mis ELi lipp), must või valge.

Toetas Euroopa Liidu
MEDIA programm

Toetas Euroopa Liidu mikrokrediidirahastu „Progress”

Projekti rahastas Euroopa
Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond

Kaasrahastatud Euroopa Liidu raamprogrammist
Horisont 2020

Rahastas Euroopa Liidu programm
„Euroopa ühendamine”
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Näited ebaõige kasutamise kohta
1. T ekst kattub ELi embleemiga

Toetas Euroopa Liidu MEDIA
programm

2. T eksti suurus ei ole proportsioonis ELi
embleemiga

Toetas Euroopa Liidu
MEDIA programm
3. Tekst ei ole must, valge ega Reflex Blue

Rahastas Euroopa Liidu
Euroopa Sotsiaalfond

4. Kirjatüüp ei ole Arial, Calibri, Garamond,
Trebuchet, Tahoma või Verdana.

T oetas Euroopa Liidu
MEDIA programm

		

5. On kasutatud teksti esiletõstmist

Rahastas Euroopa Liidu
programm „Loov Euroopa”

6. Euroopa Liidu nimi ei ole välja kirjutatud

Rahastas Ühtekuuluvusfond
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IV. ELi programme edendavad
kolmandad isikud
ELi programmide ja fondide edendajad peavad oma
teabevahetuses viitama programmi nimele ilma
visuaalset tähist (logo) kasutamata.
Kui peetakse siiski vajalikuks kasutada graafilist tähist
(näiteks hoonetele kinnitatud suunaviidad), peab
kasutama ELi embleemi koos programmi nimega.
Teksti paiknemist ELi embleemi suhtes ja kirjatüüpi ei
ole kindlaks määratud. Kinni tuleb pidada järgmistest
reeglitest:
•
S
 oovitav on kasutada järgmisi kirjatüüpe: Arial,
Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma ja Verdana.
Kaldkirja, allajoonitud teksti ja teisi teksti esiletõstmise viise ei tohi kasutada.
• Tekst ei tohi mingil juhul kattuda ELi embleemiga.
• Teksti suurus peab olema proportsionaalne ELi embleemi suurusega.

Elukestva õppe programm

Säästva energia
programm

Programm „LIFE”

Euroopa Liidu programm
„Erasmus Mundus”

ELi programmide edendajad võivad oma teabematerjalides kasutada ELi embleemi. ELi embleem peab
olema paigutatud sellisel viisil, et ei jääks muljet, nagu
kuuluks kolmas isik mõnda ELi institutsiooni. Seetõttu
on soovitav paigutada ELi embleem kolmanda isiku
organisatsiooni logost piisavalt kaugele.
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V. Euroopa Nõukoguga sõlmitud
halduskokkulepe, mis käsitleb
Euroopa embleemi kasutamist
kolmandate isikute poolt
(Euroopa Liidu Teataja - 2012/C 271/04)

Üldpõhimõte
Iga füüsiline ja juriidiline isik (edaspidi „kasutaja”) võib
kasutada Euroopa embleemi ja selle osi järgmistel
kasutamistingimustel.

Kasutamistingimused
Euroopa embleemi ja/või selle osi võib kasutada mittetulunduslikul ja kaubanduslikul eesmärgil, välja
arvatud juhul, kui
• kasutamine loob vale mulje või arusaamise, et kasutaja on seotud mõne Euroopa Liidu või Euroopa Nõukogu institutsiooni, organi või asutusega;
•
kasutamisel võib üldsusele jääda ekslik mulje, et
mõni Euroopa Liidu või Euroopa Nõukogu institutsioon toetab või rahastab kasutajat või on tema
tegevuse heaks kiitnud või sellega nõustunud;
• kasutamine on seotud mõne eesmärgi või tegevusega,
mis on ebaseaduslik või vastuolus Euroopa Liidu ja
Euroopa Nõukogu eesmärkide ja põhimõtetega.

Kaubamärk ja sellega seotud küsimused
Eelmises jaos sätestatud tingimustele vastavast
Euroopa embleemi kasutamisest ei tulene nõusolekut
embleemi või selle imitatsiooni registreerida kaubamärgi või mis tahes muu intellektuaalomandi õigusena. Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu jälgivad
kooskõlas kohaldatavate õigusnormidega taotlusi, mis
esitatakse Euroopa embleemi või selle osa registreerimiseks intellektuaalomandi õiguse või selle osana.

Õiguslik vastutus
Kasutaja, kes kavatseb kasutada Euroopa embleemi
või selle osi, on sellise kasutamise eest õiguslikult
vastutav. Kasutaja vastutab mis tahes väärkasutuse
ning sellest tuleneda võiva kahju eest vastavalt tema
suhtes kohaldatavatele liikmesriigi või kolmanda riigi
õigusaktidele.

Õigus väärkasutamise eest kohtusse
kaevata
Kui embleemi kasutatakse viisil,
• mis ei vasta käesolevas kokkuleppes sätestatud
tingimustele või
• mida komisjon ja Euroopa Nõukogu peavad väärkasutuseks, jätab komisjon endale õiguse esitada
kaebus liikmesriigi või kolmanda riigi kohtule omal
algatusel või Euroopa Nõukogu taotluse alusel.

VI. Kontakt
Kui teil on küsimusi ELi embleemi kasutamise kohta
ELi programmide raames, siis võite kirjutada aadressil
comm-visual-identity@ec.europa.eu

