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Piezīmes par pieteikuma veidlapu iekļaušanai 

  Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) 

PROFESIONĀLO PĀRSTĀVJU DIZAINPARAUGU LIETĀS ĪPAŠAJĀ 

SARAKSTĀ saskaņā ar Padomes Regulas par Kopienas 

dizainparaugiem (KDR) 78. pantu 
 
 
 
 

1. Kas var tikt iekļauts profesionālo pārstāvju īpašajā sarakstā?  

 
Lai pieteikuma iesniedzējs tiktu iekļauts profesionālo pārstāvju īpašajā sarakstā saskaņā ar 
KDR 78. pantu, viņam ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:  
 

 pieteikuma iesniedzējam ir jābūt kādas no EEZ dalībvalsts pilsonim;  
 viņa(-as) uzņēmējdarbības vai nodarbinātības vietai jāatrodas EEZ; 

 viņš(-a) nedrīkst būt iekļauts(-a) ESPZR 93. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajā 
sarakstā; ja persona ir iekļauta minētajā sarakstā, viņai jau ir tiesības veikt 
pārstāvību preču zīmju un dizainparaugu lietās.  

 viņam(-ai) jābūt tiesībām pārstāvēt fiziskas vai juridiskas personas dizainparaugu 
lietās EEZ dalībvalsts centrālajā rūpnieciskā īpašuma birojā.  

 
Ja EEZ dalībvalstī, kurā atrodas pieteikuma iesniedzēja uzņēmējdarbības vai nodarbinātības 
vieta, tiesības pārstāvēt fiziskas vai juridiskas personas dizainparaugu lietās tiek piešķirtas 
tikai personām ar īpašu profesionālu kvalifikāciju, pieteikuma iesniedzējam ir jābūt šādai 
īpašai profesionālai kvalifikācijai. Ja šajā EEZ dalībvalstī nepastāv tāda prasība par īpašu 
profesionālo kvalifikāciju, pieteikuma iesniedzējam ir jābūt vismaz piecu gadu ilgai 
pastāvīgai profesionāla pārstāvja pieredzei dizainparaugu lietās šīs dalībvalsts centrālajā 
rūpnieciskā īpašuma birojā.  
 
Prasība par vismaz piecu gadu ilgu iepriekšēju profesionālu darbību neattiecas uz tiem 
pieteikumu iesniedzējiem, kuru profesionālā kvalifikācija pārstāvēt fiziskas vai juridiskas 
personas dizainparaugu lietās kādas dalībvalsts centrālajā rūpnieciskā īpašuma birojā ir 
oficiāli atzīta saskaņā ar šīs dalībvalsts noteikumiem.  
 
EUIPO izpilddirektors var piešķirt atbrīvojumu no prasības par piecu gadu iepriekšēju 
profesionālu pieredzi dalībvalsts birojā, ja pieteikuma iesniedzējs sniedz pierādījumus tam, 
ka viņš(-a) ieguvis(-usi) nepieciešamo kvalifikāciju citā veidā. Īpašos gadījumos EUIPO 
izpilddirektors var piešķirt atbrīvojumu arī no prasības par pilsonību.  
 
Īpašajā sarakstā iekļautajām personām būs tiesības pārstāvēt trešās personas EUIPO 
procesos tikai attiecībā uz Kopienas dizainparaugiem saskaņā ar KDR 78. panta 2. punktu.  
 
 

2.  Kurām valstīm ir īpašas prasības attiecībā uz dizainparaugu 

aģentiem? 
 
 
Dažās valstīs ir īpaši eksāmeni vai prasības par vismaz piecu gadu iepriekšēju pastāvīgu 
pieredzi dizainparaugu lietās attiecīgās valsts birojā. Lai pārbaudītu, vai pastāv šādas 
prasības, ir jāizskata valsts tiesību akti. 
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Tālāk minētajām valstīm ir īpašas prasības attiecībā uz dizainparaugu aģentiem. Turpmāk 
minēti dizainparaugu aģentu nosaukumi attiecīgajās valodās: 
 

Valsts Dizainparaugu aģents 

Beļģija Modellengemachtigde, Conseil 
en modèles 

Čehijas Republika Patentový zástupce (tāds pats 
nosaukums kā preču zīmju 
aģentam) 

Dānija Varemærkefuldmægtig 

Igaunija Patendivolinik (tāds pats 
nosaukums kā preču zīmju 
aģentam) 

Somija Tavaramerkkiasiamies,  
Varumärkesombud 

Francija Conseil en Propriété Industrielle 

Īrija Registered Patent Agent 

Itālija Consulente in brevetti 

Latvija Patentpilnvarotais 
dizainparaugu lietās 

Luksemburga Conseil en Propriété Industrielle 

Rumānija Consilier in proprietate 
industriala (modele) 

Zviedrija Varumärkesombud 

Nīderlande Modellengemachtigde 

Apvienotā Karaliste Registered Patent Agent 

 
 
 
 

3.  Kas nevar tikt iekļauts profesionālo pārstāvju dizainparaugu lietās 

īpašajā sarakstā?  
 
KDR 78. panta 4. punktā minētajā profesionālo pārstāvju dizainparaugu lietās īpašajā 
sarakstā netiks iekļauti praktizējoši juristi (skatīt 2002. gada 28. jūnija ITSB priekšsēdētāja 
paziņojumu Nr. 10/02).  
 
Dizainparaugu lietu pārstāvju īpašajam sarakstam ir otršķirīgs raksturs. EUIPO atteiks visiem 
pieprasījumiem par iekļaušanu īpašajā sarakstā, ko iesniegs personas, kas jau ir iekļautas 
sarakstā saskaņā ar ESPZR 93. pantu vai kurām ir tiesības tikt iekļautām šajā sarakstā.  
 
Dizainparaugu jautājumu profesionālo pārstāvju īpašais saraksts jau no paša sākuma 
neattiecas uz dalībvalstīm, kurās ir nepieciešama profesionālā kvalifikācija, kas aptver preču 
zīmes, dizainparaugus un patentus. Šīs valstis ir Austrija (Patentanwälte), Vācija 
(Patentanwälte), Portugāle (Agentes Oficiais da Propriedade Industrial), Spānija (Agentes de 
la Propiedad Industrial), Nīderlande (Octrooigemachtigden), Luksemburga (conseils en 
propriété industrielle), Francija (conseils en propriété industrielle), Igaunija (patendivolinik, kas 
nokārtojis eksāmenu preču zīmju un dizainparaugu lietās), Ungārija (szabadalmi ügyvivő), 
Lietuva (Patentinis patikėtinis), Polija (Rzecznik patentowy), Slovākija (patentový zástupca), 
Slovēnija (patentni zastopnik, zastopnik za modele in znamke), Rumānija (Consilieri in 
proprietate industriala) un Bulgārija (Представител по индустриална собственост). 
 
Personām no šīm dalībvalstīm, kas ieguvušas šos amata nosaukumus, jāiesniedz pieteikumi 
iekļaušanai profesionālo pārstāvju sarakstā saskaņā ar ESPZR 93. pantu.  
 
Attiecībā uz Maltu, kur nepastāv īpašas profesionālas kvalifikācijas, iekļaušana profesionālo 
pārstāvju dizainparaugu lietās īpašajā sarakstā nav iespējama. 
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Līdz ar to personām no Maltas jāiesniedz pieteikums iekļaušanai ESPZR 89. pantā minētajā 
sarakstā, ja personas atbilst šajā pantā minētajiem nosacījumiem.  
 
Kiprā, kur Dizainparaugu likums stājās spēkā 2002. gadā, pārstāvim dizainparaugu lietās nav 
nepieciešama īpaša profesionāla kvalifikācija. Nav izveidots to personu saraksts, kas vismaz 
piecus gadus šajā birojā ir pastāvīgi strādājušas tikai dizainparaugu lietās. Tāpēc nav 
iespējams iekļaut šīs personas KDR 78. pantā minētajā sarakstā.  
 
Attiecībā uz Grieķiju un Kipru, kur tikai praktizējoši juristi drīkst būt pārstāvji dizainparaugu 
jautājumos, viņu iekļaušana īpašajā sarakstā nav iespējama.  
 

4.  Pieteikuma veidlapas un apliecības iesniegšana 
 
Iekļaušana profesionālo pārstāvju īpašajā sarakstā notiek saskaņā ar pieprasījumu, ko katrā 
atsevišķā gadījumā jāiesniedz, izmantojot pieteikuma veidlapu, ko darījis pieejamu EUIPO. 
EUIPO turpmākā saziņa ar pieteikuma iesniedzēju notiks valodā, kurā pieteikuma 
iesniedzējs iesniegs lūgumu par iekļaušanu sarakstā, ja tā būs viena no EUIPO izmantotajām 
valodām. 
 
Kopā ar pieprasījumu ir jāiesniedz arī EEZ dalībvalsts centrālā rūpnieciskā īpašuma biroja 
izsniegta apliecība. Apliecībai jāapstiprina atbilstība iepriekš uzskaitītajiem nosacījumiem 
(pilsonība, uzņēmējdarbības vai nodarbinātības vieta, piešķirtās tiesības).  
 
Pieteikuma iesniedzējiem jāaizpilda pieteikuma veidlapas un jānosūta tās attiecīgajam valsts 
birojam. Šis birojs aizpildīs apliecību, kas ir pieteikuma veidlapas 2. lappuse. Atkarībā no 
katra biroja iedibinātās prakses aizpildītās pieteikuma veidlapas kopā ar individuālajām 
apliecībām tiks vai nu nosūtītas atpakaļ pieteikuma iesniedzējam, kuram tad būs pieteikums 
jānosūta EUIPO, vai arī nosūtītas tieši EUIPO. Daži biroji ļauj pieteikuma iesniedzējam 
izvēlēties vienu no šiem variantiem.  
 
Valstu biroji neizsniedz kolektīvas apliecības iekļaušanai KDR 78. pantā minētajā sarakstā. 
 
 

5.  Pieteikuma veidlapa 
 
Pieteikuma veidlapa kopā ar apliecību ir pieejama visās ES oficiālajās valodās. Pieteikuma 
veidlapu var saņemt dalībvalstu centrālajos rūpnieciskā īpašuma birojos, tai skaitā Beniluksa 
Preču zīmju birojā. To var arī lejupielādēt no EUIPO tīmekļa vietnes 
http://euipo.europa.eu/en/design/form.htm vai saņemt Iekšējā tirgus saskaņošanas birojā, 
kura adrese ir:  
 
Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)  
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
SPAIN 
Tālrunis: (+34) 965 139 100 - Fakss: (+34) 965 131 344  
information@euipo.europa.eu 
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