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Anmärkningar till formuläret för ansökan om införande i  

DEN SÄRSKILDA FÖRTECKNINGEN ÖVER AUKTORISERADE OMBUD I 

FORMSKYDDSFRÅGOR inför Europeiska unionens 

immaterialrättsmyndighet (EUIPO) enligt artikel 78 i rådets förordning 

om gemenskapsformgivningar 
 
 
 
 

1. Vem får föras in i den särskilda förteckningen över auktoriserade 

ombud?  
 
För att föras in i den särskilda förteckningen över auktoriserade ombud enligt artikel 78 i 
förordningen om gemenskapsformgivning måste följande villkor vara uppfyllda:  
 

 Den sökande är medborgare i en medlemsstat i EES.  
 Han/hon driver rörelse eller har sin anställning i EES. 

 Han/hon är inte införd i förteckningen i enlighet med artikel 89.1 b i förordningen om 
EU-varumärken. Om han/hon finns i denna förteckning, har han/hon redan rätt att 
företräda i frågor som rör varumärken och mönster.  

 Han/hon har behörighet att företräda fysiska eller juridiska personer i 
formskyddsfrågor vid den centrala myndigheten för industriell äganderätt i en 
medlemsstat i EES.  

 
Om behörigheten att företräda fysiska eller juridiska personer i formskyddsfrågor i en 
medlemsstat i EES är beroende av särskilda yrkesmässiga kvalifikationer, måste den som 
ansöker ha uppnått sådana särskilda yrkesmässiga kvalifikationer. Om en medlemsstat i 
EES inte har ett sådant krav på särskilda yrkesmässiga kvalifikationer, måste den som 
ansöker ha uppträtt som auktoriserat ombud i formskyddsfrågor i minst fem år vid den 
centrala myndigheten för industriell äganderätt i denna medlemsstat.  
 
Villkoret att ha utövat yrket i minst fem år gäller inte personer vars yrkesmässiga 
kvalifikationer att företräda i formskyddsfrågor inför den nationella myndigheten är officiellt 
erkända i enlighet med denna medlemsstats nationella lagstiftning.  
 
Dessutom får EUIPO:s verkställande direktör medge undantag från villkoret att ha utövat 
yrket i minst fem år om sökanden styrker att han/hon på annat sätt förvärvat erforderlig 
kompetens. EUIPO:s verkställande direktör får medge undantag från medborgarkravet under 
särskilda omständigheter.  
 
De personer som förs in i denna särskilda förteckning kommer endast ha rätt att företräda 
tredje person i förfaranden inför EUIPO som rör gemenskapsformgivning i enlighet med 
artikel 78.2 i förordningen om gemenskapsformgivning.  
 
 

2. Vilka länder har särskilda krav för formgivningsombud? 
 
 
Vissa länder har särskilda examina eller kravet att ombudet har uppträtt i formskyddsfrågor i 
minst fem år inför respektive nationell myndighet. Nationell lagstiftning bör granskas för att 
kontrollera om sådana krav finns. 
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Följande länder har särskilda krav för formgivningsombud. Dessa titlar används för sådana 
formgivningsombud: 
 

LAND Formgivningsombud 

Belgien Modellengemachtigde, Conseil 
en modèles 

Tjeckien Patentový zástupce (the same 
denomination as trade mark 
agent) 

Danmark Varemaerkefuldmaegtig 

Estland Patendivolinik (the same 
denomination as trade mark 
agent) 

Finland Tavaramerkkiasiamies, 
Varumärkesombud 

Frankrike Conseil en Propriété Industrielle 

Irland Registered Patent Agent 

Italien Consulente in brevetti 

Lettland Patentpilnvarotais 
dizainparaugu lietas 

Luxemburg Conseil en Propriété Industrielle 

Rumänien Consilier in proprietate 
industriala (modele) 

Sverige Varumärkesombud 

Nederländerna Modellengemachtigde 

Storbritannien Registered Patent Agent 

 
 
 
 

3. Vem får inte föras in i den särskilda förteckningen över ombud i 

formskyddsfrågor?  
 
Utövande jurister kommer inte att föras in i förteckningen över auktoriserade ombud i 
formskyddsfrågor i enlighet med artikel 78.4 i förordningen om gemenskapsformgivning (se 
meddelande nr 10/02 från KHIM:s direktör den 28 juni 2002).  
 
Den särskilda förteckningen över ombud i formskyddsfrågor är av underordnad karaktär. 
EUIPO avslår alla ansökningar om införande i den särskilda förteckningen från personer som 
redan är införda i förteckningen enligt artikel 93 i förordningen om EU-varumärken eller som 
har rätt att föras in i denna förteckning.  
 
Den särskilda förteckningen över auktoriserade ombud i formskyddsfrågor gäller från början 
inte de medlemsstater där det finns en erforderlig yrkesmässig kvalifikation som innefattar 
varumärken, mönster och patent. Detta är fallet för Österrike (Patentanwälte), Tyskland 
(Patentanwälte), Portugal (Agentes Oficiais da Propriedade Industrial), Spanien (Agentes de 
la Propiedad Industrial), Nederländerna (Octrooigemachtigden), Luxemburg (conseils en 
propriété industrielle), Frankrike (conseils en propriété industrielle), Estland (Patentdivolinik, 
som godkänts i examen för frågor som rör varumärken och mönster), Ungern (szabadalmi 
ügyvivo), Litauen (Patentinis patiketinis), Polen (Rzecznik Patenowy), Slovakien (Patentový 
Zástupca), Slovenien (Patentni zastopnik, Zastopnik za modele in znamke), Rumänien 
(Consilieri in proprietate industriala) och Bulgarien (Представител По Индустриална 
Собственост). 
Personer från dessa medlemsstater, som har förvärvat dessa titlar, måste ansöka om att 
föras in i förteckningen över auktoriserade ombud enligt artikel 93 i förordningen om 
gemenskapsvarumärken.  
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Vad gäller Malta, där det inte finns någon särskild yrkesmässig kvalifikation, är det inte 
möjligt för personer att bli införda i den särskilda förteckningen över auktoriserade ombud i 
formskyddsfrågor. Därför måste dessa ansöka om att föras in i förteckningen i artikel 93 i 
förordningen om EU-varumärken förutsatt att villkoren i denna bestämmelse är uppfyllda.  
 
I Cypern, där lagen om mönster antogs år 2002, krävs ingen särskild yrkesmässig 
kvalifikation för att företräda i formskyddsfrågor. Någon förteckning över personer som har 
uppträtt exklusivt i formskyddsfrågor under minst fem år inför detta kontor finns inte. 
Införande i förteckningen enligt artikel 78 i förordningen om gemenskapsformgivning är 
därför inte möjligt.  
 
Vad gäller Grekland och Cypern, där bara utövande jurister får företräda i formskyddsfrågor, 
är det inte möjligt för personer att bli införda i den särskilda förteckningen.  
 

4. Ansökan och intyg  
 
Införande i den särskilda förteckningen över auktoriserade ombud görs på begäran, som 
måste skickas in, i varje enskilt fall, med hjälp av det ansökningsformulär som tillhandahålls 
av EUIPO. Det språk som sökanden använder i sin begäran kommer, då det är ett av 
EUIPO:s språk, att bestämma det språk som används i korrespondensen mellan EUIPO och 
den som ansöker om att föras in i förteckningen. 
 
Till begäran måste bifogas ett intyg från en central myndighet för industriell äganderätt i en 
medlemsstat i EES. Intyget måste visa att ovanstående villkor (nationalitet, adress där 
sökanden driver rörelse eller har sin anställning, behörighet) är uppfyllda.  
 
De sökande måste fylla i ansökningsformuläret och skicka det till respektive nationell 
myndighet. Denna myndighet ska fylla i intyget, som är sidan 2 i ansökningsformuläret. Allt 
efter praxis inom varje nationell myndighet kommer det ifyllda ansökningsformuläret 
tillsammans med det ifyllda individuella intyget att antingen skickas tillbaka till sökanden, 
som då måste vidarebefordra ansökan till EUIPO, eller skickas av myndigheten direkt till 
EUIPO. Vissa nationella myndigheter kan låta sökanden välja mellan dessa alternativ.  
 
De nationella myndigheterna ger inte ut gruppintyg för införande i förteckningen i artikel 78 i 
förordningen om gemenskapsformgivningar.  
 
 

5. Ansökningsformulär   
 
Ansökningsformuläret tillsammans med intyget finns att få på EU:s alla officiella språk. 
Ansökningsformuläret kan erhållas från de centrala myndigheterna för industriell äganderätt i 
medlemsstaterna, inklusive Benelux varumärkesmyndighet. Det kan laddas ner från EUIPO:s 
webbplats http://euipo.europa.eu/en/design/form.htm eller erhållas från Kontoret för 
harmonisering i den inre marknaden på följande adress:  
 
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 
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