Аликанте, 10 юни 2020 г.

Покана за изразяване на интерес за предоставяне на pro
bono услуги в областта на интелектуалната собственост
(ИС) на малки и средни предприятия (МСП) (1)
1.

Обща информация

В контекста на настоящата криза, предизвикана от COVID-19, институциите и
органите на ЕС се стремят да подкрепят и дадат тласък на икономиката в
съответствие с европейските приоритети, както и да гарантират солидарност на
ЕС с МСП. МСП представляват 99 % от всички предприятия в ЕС.
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
планира да състави списък с правни кантори, юристи, адвокати и
специалисти, които желаят да предлагат безплатно pro bono услуги на МСП
в държавите — членки на Европейския съюз (ЕС) (2) в областта на правата
върху интелектуалната собственост (ПИС).
За целите на настоящата покана за изразяване на интерес, pro bono услугите се
състоят от всяка от дейностите, посочена в точка 4.
Определението за МСП, използвано в контекста на настоящата покана за
изразяване на интерес, е посочено в Ръководството на Комисията за
потребителя относно дефиницията за МСП от 2015 г., основано на
Препоръка на Комисията 2003/361/EC.
Важна бележка: всички pro bono услуги по отношение на ИС са включени по
принцип в настоящата покана за изразяване на интерес. Те не трябва да се
бъркат с услугите за ефективно разрешаване на спорове (ЕРС), предлагани от
EUIPO (3).

(1) Целта на настоящата покана за изразяване на интерес не е да бъде съставен списък с доставчици или
предварително подбрани кандидати съгласно раздел 13, приложение I към Регламент (ЕС, Евратом)
2018/1046. Експертите, включени в списъка, ще установят работни взаимоотношения пряко с МСП, които ще
се възползват безплатно от техните pro bono услуги. Настоящата покана за изразяване на интерес обаче ще
се ръководи от същите принципи, установени в посочения по-горе регламент, т.е. ще се основава на
принципите на прозрачност, равно третиране и пропорционалност.
(2)Участието в настоящата покана за изразяване на интерес е отворено при равни условия за всички физически
и юридически лица, попадащи в обхвата на Договорите. Това включва всички юридически лица, регистрирани
в ЕС, както и всички физически лица, които имат място на стопанска дейност или месторабота в ЕС.
Кандидатите от Исландия, Норвегия и Лихтенщайн имат пълно право на участие в единния пазар съгласно
Споразумението за Европейско икономическо пространство (ЕИП) и следователно имат равен достъп до
настоящата покана за изразяване на интерес.
По отношение на кандидатите от Обединеното кралство: от 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство вече не
е държава — членка на ЕС. Въпреки това, в съответствие с член 126 и член 127, параграф 1 от
Споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство, правото на ЕС продължава да се прилага
към и в Обединеното кралство по време на преходния период, който ще приключи на 31 декември 2020 г.
Следователно настоящата схема е достъпна и за МСП и представители, установени в Обединеното кралство
през този преходен период.
(3)Pro bono услугите по отношение на ИС не трябва да се бъркат с услугата ефективно разрешаване на спорове
(ЕРС).
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2.

Цел на настоящата покана за изразяване на интерес

Да се създаде група от експерти (доставчици на pro bono услуги по отношение
на ИС), които желаят да предоставят pro bono услугите, посочени в точка 4, на
МСП със седалище в държава — членка на ЕС (4) по въпроси, свързани с ИС.
За да бъдат включени в списъка, кандидатите трябва да отговарят на
изискванията за допустимост (вж. точка 3) и да попълнят формуляра за участие.
Експертната група ще бъде публикувана на уебсайта на EUIPO под формата на
списък. За да бъдат включени в публикувания списък, кандидатите трябва да
дадат съгласието си, като отбележат съответната възможност във формуляра.
Ако тази възможност не бъде отбелязана, EUIPO ще запази имената във
вътрешен документ, за да бъдат използвани в процеса на намиране на
съответствие.

3.

Изисквания за допустимост за включване в списъка на
доставчиците на pro bono услуги

Кандидатите трябва да попълнят и представят клетвена декларация в онлайн
формуляра, за да потвърдят, че отговарят на следните изисквания:
•
•

тяхното място на стопанска дейност или месторабота е в
държава — членка на ЕС (5) и
имат право да представляват физически или юридически лица по
въпросите на ИС пред EUIPO, Европейското патентно ведомство (ЕПВ),
Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс или пред
централната служба за индустриална собственост на държава — членка
на ЕС (6).

EUIPO предлага по отношение на COVID-19 специална услуга извън областта на правото, за да даде
възможност на МСП да вземат информирано решение относно избора на механизми за решаване на спорове
при решаването на всякакви спорове пред EUIPO.
Тази специална услуга извън областта на правото се нарича ЕРС и може да бъде поискана от МСП при
следните производства на EUIPO: производство по възражение (след период на изчакване за МСП без
представител); производство по заличаване; производство за обявяване на недействителност; производство
по обжалване. ЕРС е извън обхвата на настоящата инициатива за pro bono услуги по отношение на ИС.
Функцията на услугата за ЕРС е МСП да бъдат информирани за следните механизми за разрешаване на
спорове, които са достъпни в EUIPO или в други организации: медиация, помиряване, асистирани преговори,
ранна неутрална оценка и (незадължително) експертно определяне.
Ако имате въпроси относно ЕРС, изпратете електронно съобщение на адрес BoA-ADRS@euipo.europa.eu
Един от възможните резултати от ЕРС е МСП да бъде посъветвано да потърси pro bono услуга по отношение
на ИС или да потърси правно становище.
Независимо от това, pro bono услугите по отношение на ИС могат да включват професионално
представителство за МСП при всеки от посочените по-горе механизми за разрешаване на спорове, както и
съвети относно възможните механизми за разрешаване на спорове през периода на изчакване (в производство
по възражение) и когато страните нямат представител.
(4) Юридическите лица следва да бъдат регистрирани в държава — членка на ЕС/ЕИП.
(5) Юридическите лица следва да бъдат регистрирани, физическите лица следва да имат място на стопанска
дейност или месторабота в държава — членка на ЕС/ЕИП.
(6) Това се прилага в една и съща степен за всяка държава — членка на ЕС/ЕИП.
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EUIPO си запазва правото да проверява валидността на декларациите, като
изисква по всяко време документални доказателства за изпълнението на
посочените по-горе изисквания.
Ако кандидатът не попълни формуляра или не изпълнява някое от посочените
по-горе изисквания, той няма да бъде включен в списъка.
Счита се, че представителите, включени в списъците по член 120, параграф 1,
буква б) от Регламента относно марките на Европейския съюз (РМЕС) или
член 78, параграф 4 от Регламента за дизайните на Общността (РДО),
отговарят на посочените по-горе изисквания и следователно не се изисква да
представят клетвена декларация.

4.

Вид и количество на услугите

Всеки кандидат следва да посочи вида на подкрепата за правата върху ИС, която
има право и желае да предлага на МСП в рамките на pro bono схема в
съответствие с приложимото за него национално законодателство:
•
помощ да се разбере кои права върху ИС са най-подходящи за
клиента;
•
помощ при изготвянето на заявление за права върху ИС;
•
представителство в съдебни спорове (национален и/или европейски
съд);
•
подготовка на търговска/правна документация за ИС (т.е.
споразумения като лицензи, прехвърляне на права върху ИС и т.н.);
•
стратегия за осигуряване на приходи от права върху ИС;
•
одити на бизнес ИС;
•
митнически въпроси, свързани с правата върху ИС, и други действия
по прилагане на правата върху ИС;
•
помощ при производства пред служба за интелектуална собственост
(7);
•
помощ за МСП, чиито права върху ИС се използват от трети страни
без разрешение;
•
помощ за МСП, което е обвинено в използване на права върху ИС
без разрешение;
•
други въпроси, свързани с ИС;
Кандидатите също така ще уточнят характеристиките и условията за
предоставяне на такава услуга.

5.
1)

Начин на кандидатстване
Заинтересованите кандидати следва да попълнят формулярите, да
приемат условията за предоставяне на услугата и след това да ги подадат.

(7) Моля, обърнете внимание на „Важна бележка“ към точка 1.
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2)

След получаване на заявлението, EUIPO ще провери изискванията за
допустимост — могат да бъдат изискани съответни подкрепящи документи.
Ако изискванията за допустимост не са изпълнени, кандидатът ще бъде
отхвърлен.

3)

Кандидатът ще бъде включен в списъка въз основа на предпочитанията,
посочени във формуляра.
Ако специалистът по ИС е включен погрешно в списъка или е предоставил
неточна информация, EUIPO си запазва правото да премахне името му от
списъка.

EUIPO планира да публикува списъка на доставчиците на pro bono услуги до юли
2020 г. Ето защо кандидатите се приканват да изразят интерес възможно найрано.
Това е текуща процедура и тя ще остане отворена за заявления за неопределен
срок от време. Веднага след като бъде определен срокът на настоящата покана
за изразяване на интерес, той ще бъде обявен с надлежно предизвестие.
EUIPO непрекъснато ще актуализира този списък с нови доставчици на pro bono
услуги.
Включените в списъка доставчици на pro bono услуги винаги имат право да
променят или оттеглят името си от списъка при поискване.
EUIPO ще проверява редовно входящите искания за pro bono услуги, получавани
от МСП, и ще търси съответствие между МСП и всички подходящи доставчици
от списъка за pro bono услуги по отношение на ИС въз основа на информацията,
предоставена във формулярите. След това МСП може да реши кого да избере/с
кого да се свърже.
След изпълнението на pro bono услугата, EUIPO ще поиска както МСП, така и
доставчика на pro bono услугата да попълни анкета. EUIPO си запазва правото
да се свърже с всяко МСП или доставчик на pro bono услуга по всяко време, за
да поиска обратна информация относно удовлетвореността от услугата.

6.

Комуникация с EUIPO

Всички искания за допълнителна информация трябва да бъдат изготвени в
писмена форма и изпратени на следния електронен адрес:
supportbusiness@euipo.europa.eu.
Всяка актуализация на поканата за изразяване на интерес ще бъде съобщена
преди всичко на уебсайта на EUIPO. Отговорност на кандидата е да проверява
уебсайта редовно.
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7.

Лични данни

Личните данни, събрани за целите на настоящата процедура, ще бъдат
обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите,
службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни.
Следователно Службата ще обработва личните данни, както е посочено в
декларацията за поверителност, публикувана на уебсайта на Службата
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/data-protection) и в края на формулярите. Ако
искате да отправите запитвания относно обработката на личните ви данни,
адресирайте ги до администратора на данни, директора на отдел „Клиенти“, на
следния адрес: DPOexternalusers@euipo.europa.eu.
Можете да се обърнете към служителя на EUIPO по защита на данните на
адрес: DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.
В случаи, когато конфликтът не е разрешен от администратора на данни и/или
от длъжностното лице по защитата на данните, жалбите могат да бъдат
адресирани по всяко време до Европейския надзорен орган по защита на
данните:
edps@edps.europa.eu.
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