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Vejledning til ansøgningsskemaet vedrørende opførelse på DEN 

SÆRLIGE LISTE OVER ANERKENDTE BEFULDMÆGTIGEDE I 

DESIGNSAGER ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel 

Ejendomsret (EUIPO) i henhold til artikel 78 i Rådets forordning om EF-

design 
 
 
 
 

1. Hvem kan opføres på den særlige liste over anerkendte 

befuldmægtigede?  

 
For at en person kan opføres på den særlige liste over anerkendte befuldmægtigede, som er 
omhandlet i artikel 78 i forordningen om EF-design, skal følgende betingelser være opfyldt:  
 

 ansøgeren skal være statsborger i en af EØS-medlemsstaterne 

 ansøgeren skal have sit forretningssted eller ansættelsessted i EØS 

 ansøgeren må ikke være opført på den i artikel 93, stk. 1, litra b), i 
Varemærkeforordningen omhandlede liste. I så fald er vedkommende i forvejen 
berettiget til at give møde i varemærke- og designsager  

 ansøgeren skal være bemyndiget til at repræsentere fysiske eller juridiske personer i 
designsager ved den centrale myndighed for industriel ejendomsret i en EØS-
medlemsstat.  

 
Hvis bemyndigelsen til at repræsentere fysiske eller juridiske personer i designsager i en 
EØS-medlemsstat er betinget af særlige faglige kvalifikationer, skal ansøgeren være i 
besiddelse af de pågældende kvalifikationer. Hvis der i en EØS-medlemsstat ikke eksisterer 
et sådant krav om særlige faglige kvalifikationer, skal ansøgeren i mindst fem år 
regelmæssigt have givet møde som befuldmægtiget i designsager ved den centrale 
myndighed for industriel ejendomsret i den pågældende medlemsstat.  
 
Kravet om mindst fem års virke som befuldmægtiget gælder ikke for personer, hvis faglige 
kvalifikationer med hensyn til at give møde i designsager ved den nationale myndighed er 
officielt anerkendt i henhold til det pågældende lands forskrifter.  
 
EUIPO's administrerende direktør kan desuden give dispensation fra kravet om fem års virke 
som befuldmægtiget, hvis ansøgeren kan godtgøre at have erhvervet de krævede 
kvalifikationer på anden måde. EUIPO's administrerende direktør kan også under særlige 
omstændigheder give dispensation fra nationalitetskravet.  
 
De personer, der opføres på den særlige liste, har kun ret til at repræsentere tredjeparter i 
designsager ved EUIPO i henhold til artikel 78, stk. 2, i forordningen om EF-design.  
 
 

2. Hvilke lande opererer med særlige krav til befuldmægtigede i 

designsager? 

 
Visse lande opererer med særlige prøver eller krav om mindst fem års regelmæssigt virke 
som mødeberettiget i designsager ved den respektive nationale myndighed. Ansøgere bør 
selv undersøge, om der i den nationale lovgivning eksisterer sådanne krav. 
 

http://www.euipo.europa.eu/
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Følgende lande opererer med særlige krav til befuldmægtigede i designsager. I højre 
kolonne er anført titlerne for denne funktion: 
 

LAND Faglig titel 

Belgien Modellengemachtigde, Conseil 
en modèles 

Danmark Varemærkefuldmægtig 

Det Forenede Kongerige  Registered Patent Agent 

Estland Patendivolinik (samme 
betegnelse som for 
befuldmægtigede i 
varemærkesager) 

Finland Tavaramerkkiasiamies, 
Varumaerkesombud 

Frankrig Conseil en Propriété Industrielle 

Irland Registered Patent Agent 

Italien Consulente in brevetti 

Letland Patentpilnvarotais 
dizainparaugu lietas 

Luxembourg Conseil en Propriété Industrielle 

Nederlandene Modellengemachtigde 

Rumænien Consilier in proprietate 
industriala (modele) 

Sverige Varumaerkesombud 

Tjekkiet Patentový zástupce (samme 
betegnelse som for 
befuldmægtigede i 
varemærkesager) 

 
 
 
 

3. Hvem kan ikke opføres på den særlige liste over anerkendte 

befuldmægtigede i designsager?  

 
Advokater opføres ikke på den i artikel 78, stk. 4, i forordningen om EF-design omhandlede 
særlige liste over anerkendte befuldmægtigede i designsager (jf. meddelelse nr. 10/02 af 28. 
juni 2002 fra præsidenten forKHIM).  
 
Den særlige liste over anerkendte befuldmægtigede i designsager er en supplerende liste. 
EUIPO afviser alle ansøgninger om opførelse på den særlige liste fra personer, som i 
forvejen står opført på den i artikel 93 i Varemærkeforordningen omhandlede liste, eller som 
er berettigede til at figurere på den liste.  
 
Den særlige liste over anerkendte befuldmægtigede i designsager gælder ikke umiddelbart i 
de medlemsstater, hvor der kræves bestemte faglige kvalifikationer dækkende både 
varemærker, design og patenter. Det er tilfældet i Østrig (Patentanwälte), Tyskland 
(Patentanwälte), Portugal (Agentes Oficiais da Propriedade Industrial), Spanien (Agentes de 
la Propiedad Industrial), Nederlandene (Octrooigemachtigden), Luxembourg (conseils en 
propriété industrielle), Frankrig (conseils en propriété industrielle), Estland (Patentdivolinik, 
med bestået prøve i varemærke- og designsager), Ungarn (szabadalmi ügyvivo), Litauen 
(Patentinis patiketinis), Polen (Rzecznik Patenowy), Slovakiet (Patentový Zástupca), 
Slovenien (Patentni zastopnik, Zastopnik za modele in znamke), Rumænien (Consilieri in 
proprietate industriala) og Bulgarien (Представител По Индустриална Собственост). 
Personer fra disse medlemsstater, som har erhvervet den pågældende titel, skal ansøge om 
at blive opført på listen over godkendte mødeberettigede i henhold til artikel 93 i 
Varemærkeforordningen.  

http://www.euipo.europa.eu/
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Malta opererer ikke med særlige faglige kvalifikationer på området, hvorfor der ikke kan 
ansøges om opførelse på den særlige liste over anerkendte befuldmægtigede i designsager. 
Personer fra Malta må derfor søge om optagelse på den i artikel 89 i 
Varemærkeforordningen omhandlede liste, såfremt de i øvrigt opfylder betingelserne herfor.  
 
På Cypern, hvor loven om design blev vedtaget i 2002, kræves der ingen særlige faglige 
kvalifikationer for at give møde i designsager. Der findes ingen liste over personer, som har 
mindst fem års regelmæssigt virke som befuldmægtiget udelukkende i designsager ved den 
kompetente myndighed. Det er derfor ikke muligt for personer fra Cypern at blive opført på 
den særlige liste i henhold til artikel 78 i forordningen om EF-design.  
 
På Cypern og i Grækenland er det kun advokater, der har møderet i designsager, hvorfor der 
ikke kan opføres personer fra disse lande på den særlige liste.  
 
 

4. Ansøgning og attestering  

 
Opførelse på den særlige liste over anerkendte befuldmægtigede i designsager sker efter 
ansøgning, som i hvert enkelt tilfælde skal indgives på et skema, der udleveres af EUIPO. 
Ansøgningsskemaet skal udfyldes med maskinskrift, således at EUIPO kan indlæse de 
korrekte data i sin database. Det sprog, på hvilket ansøgningsskemaet er udfyldt, vil, såfremt 
det er et af EUIPO's officielle sprog, blive anvendt ved korrespondancen mellem EUIPO og 
ansøgeren om opførelse på listen. 
 
Ansøgningen skal være vedlagt en attest udstedt af en central myndighed for industriel 
ejendomsret i en EØS-medlemsstat. Det skal af attesten fremgå, at de ovennævnte 
betingelser (nationalitet, forretnings- eller ansættelsessted, møderet i designsager) er opfyldt.  
 
Ansøgere skal udfylde ansøgningsskemaet og sende det til den respektive nationale 
myndighed, som derefter udfylder attesten, der udgør skemaets side 2. Det udfyldte 
ansøgningsskema med den udfyldte individuelle attest vil, afhængigt af de enkelte 
myndigheders praksis, enten blive returneret til ansøgeren, som derefter selv skal fremsende 
det til EUIPO, eller af den pågældende myndighed blive sendt direkte til EUIPO. Visse 
nationale myndigheder lader ansøgeren vælge mellem de to muligheder.  
 
Ingen nationale myndigheder udsteder kollektive attester til brug ved opførelse på den i 
artikel 78 i forordningen om EF-design omhandlede liste.  
 
 

5.  Ansøgningsskema  

 
Ansøgningsskemaet med tilhørende attest foreligger på samtlige officielle EU-sprog. 
Ansøgningsskemaet fås ved henvendelse til de centrale myndigheder for industriel 
ejendomsret i medlemsstaterne, inklusive Benelux-varemærkekontoret. Det kan også 
downloades fra EUIPO's websted http://euipo.europa.eu/en/design/form.htm eller fås ved 
henvendelse til EUIPO på nedenstående adresse:  
 
European Union Intellectual Property Office 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
SPANIEN 
Telefon: (+34) 965 139 100 - Fax: (+34) 965 131 344  
information@euipo.europa.eu 
 

http://www.euipo.europa.eu/
http://oami.europa.eu/en/design/form.htm
mailto:information@oami.europa.eu
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