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Alicante, 10. juni 2020 
 

Indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende levering 
af pro bono-tjenester i spørgsmål om intellektuel ejendom (IP) 

til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) (1) 

1. Baggrund 
 
På baggrund af den aktuelle covid-19-krise ønsker EU's institutioner og organer at 
støtte og kickstarte økonomien i overensstemmelse med de europæiske prioriteter og 
at slå helt fast, at EU står last og brast med SMV'erne. 99 % af alle virksomheder i EU 
er SMV'er. 

 
EUIPO agter at opstille en liste over IP-specialiserede advokatfirmaer, jurister, 
sagførere og eksperter, der ønsker at stille gratis pro bono-IP-tjenester til 
rådighed til SMV'er i medlemsstaterne i Den Europæiske Union (EU) (2) på 
området for IP-rettigheder (IPR). 

 
I denne indkaldelse af interessetilkendegivelser forstås ved pro bono-tjenester enhver 
af de i afsnit 4 nævnte aktiviteter. 

 

I denne indkaldelse af interessetilkendegivelser anvendes SMV i betydningen 
fastsat i Kommissionens SMV-definition — brugervejledning 2015, som er 
baseret på Kommissionens henstilling 2003/361/EF. 

 
Vigtigt: Alle pro bono-IP-tjenester er i princippet omfattet af denne indkaldelse af 
interessetilkendegivelser. Disse må ikke forveksles med de tjenester, som EUIPO 
tilbyder i forbindelse med alternativ tvistbilæggelse (ATB) (3). 

 
1) Formålet med denne indkaldelse af interessetilkendegivelser er ikke at udarbejde en liste over leverandører eller 
forhåndsudvalgte kandidater, jf. afsnit 13 i bilag I til forordning (EU, Euratom) 2018/1046. Eksperter, der indgår i puljen, 
vil indgå direkte samarbejde med SMV'er, som vil modtage deres pro bono-tjenester uden vederlag. Denne indkaldelse 
af interessetilkendegivelser vil dog være underlagt de samme principper som dem, der er fastsat i ovennævnte 
forordning, dvs. med hensyn til gennemsigtighed, ligebehandling og proportionalitet. 
2) Deltagelse i denne indkaldelse af interessetilkendegivelser er åben på lige vilkår for alle fysiske og juridiske personer, 
der er omfattet af traktaterne. Dette omfatter alle juridiske enheder, der er registreret i EU, og alle fysiske personer med 
forretningsadresse eller ansættelsessted i EU. 
Ansøgere fra Island, Norge og Liechtenstein nyder fulde deltagelsesrettigheder i det indre marked under aftalen om 
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og har derfor lige adgang til denne indkaldelse af 
interessetilkendegivelser. 
Til britiske ansøgere: Siden den 1. februar 2020 er Det Forenede Kongerige ikke længere medlem af EU. I henhold til 
artikel 126 og 127, stk. 1, i udtrædelsesaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige finder EU-retten imidlertid fortsat 
anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i en overgangsperiode, der udløber den 31. december 2020. Denne 
ordning omfatter således også SMV'er og repræsentanter, der er etableret i Det Forenede Kongerige i denne 
overgangsperiode. 
3) Pro bono-IP-tjenesterne bør ikke forveksles med tjenesten for alternativ tvistbilæggelse (ATB). 
EUIPO tilbyder en særlig ikke-juridisk covid-19-tjeneste, der skal sætte SMV'er i stand til at træffe en kvalificeret 
beslutning om, hvilke tvistbilæggelsesordninger de skal vælge med henblik på at bilægge eventuelle tvister ved EUIPO. 
Denne særlige ikke-juridiske tjeneste kaldes ATB og kan udbedes af SMV'er i forbindelse med følgende sager for 
EUIPO: indsigelsessager (efter betænkningstiden, for ikkerepræsenterede SMV'er), annullationssager, 
ugyldighedssager, klagesager. ATB hører ikke ind under nærværende initiativ om pro bono-IP-tjenesteydelser. 
Formålet med ATB-tjenesten er at informere SMV'er om følgende bilæggelsesordninger, der findes enten hos EUIPO 
eller andre steder: mægling, forlig, assisteret forhandling, tidlig neutral evaluering og (ikke-bindende) 
ekspertfastsættelse. 
Hvis du har spørgsmål om ATB, er du velkommen til at sende en e-mail til BoA-ADRS@euipo.europa.eu 

http://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/about-euipo
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations
mailto:BoA-ADRS@euipo.europa.eu
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2. Formålet med denne indkaldelse af interessetilkendegivelser 
 
At oprette en pulje af eksperter (pro bono-IP-udbydere), som ønsker at stille de i afsnit 
4 omhandlede pro bono-tjenester til rådighed for SMV'er, der er etableret i en EU- 
medlemsstat (4), i spørgsmål vedrørende intellektuel ejendom. 

 
For at blive optaget i puljen skal ansøgerne opfylde adgangsbetingelserne (se afsnit 
3) og udfylde tilmeldingsskemaet. 

 
Ekspertpuljen vil blive offentliggjort på EUIPO's websted i listeform. For at blive optaget 
på denne offentlige liste skal ansøgerne afgive deres samtykke hertil i skemaet. Ellers 
vil EUIPO opbevare navnene internt med henblik på brug i matchningsprocessen. 

 

3. Adgangsbetingelser for optagelse i puljen af pro bono-udbydere 
 

Ansøgerne skal udfylde og indsende erklæringen på tro og love i onlineskemaet for at 
bekræfte, at de opfylder følgende krav: 

 
• Deres forretningsadresse eller ansættelsessted ligger i en EU-medlemsstat (5). 

• De er berettiget til at repræsentere fysiske eller juridiske personer i IP-sager for 
EUIPO, EPO, Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret eller en EU- 
medlemsstats centrale myndighed for industriel ejendomsret (6). 

 
EUIPO forbeholder sig til enhver tid retten til at kontrollere gyldigheden af 
erklæringerne ved at anmode om dokumentation for opfyldelse af ovennævnte krav. 

 
Hvis en ansøger ikke udfylder skemaet eller ikke opfylder nogen af de ovennævnte 
krav, vil denne ikke blive opført på listen. 

 

Repræsentanter optaget på listerne i henhold til artikel 120, stk. 1, litra b), i EU- 
varemærkeforordningen eller artikel 78, stk. 4, i EF-designforordningen anses for at 
opfylde ovennævnte krav og behøver derfor ikke at indsende en erklæring på tro og 
love. 

 
 

4. Type og mængde tjenester 
 
Ansøgere bør angive den type IP-støtte, som de har tilladelse til og ønsker at tilbyde 
SMV'er under en pro bono-ordning efter gældende lovgivning i deres hjemland: 

• hjælpe med at forstå, hvilke IP-rettigheder der er bedst for kunden 

• hjælpe med at udarbejde ansøgninger om IP-rettigheder 
 

Et af de mulige udfald af ATB er, at SMV'er rådes til at skifte til pro bono-IP-tjenesten eller til at søge juridisk rådgivning. 
Pro bono-IP-tjenesterne kan dog omfatte faglig repræsentation af SMV'er i forbindelse med alle de ovennævnte 
bilæggelsesordninger og kan også omfatte rådgivning om mulige bilæggelsesordninger i betænkningstiden (i 
indsigelsessager), og hvor parterne er repræsenteret. 
4) Juridiske personer bør være registreret i en EU-/EØS-medlemsstat. 
5) Juridiske personer bør være registreret, og fysiske personer have deres forretningsadresse eller ansættelsessted, i 
en EU/EØS-medlemsstat. 
6) Det gælder i samme omfang i forhold til enhver EU/EØS-medlemsstat. 

http://euipo.europa.eu/
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• repræsentation i retssager (nationale og/eller europæiske domstole) 

• udarbejdelse af kommerciel/juridisk IP-dokumentation (dvs. aftaler såsom 
licenser, overførsel af IP-rettigheder osv.) 

• strategi for monetarisering af IP-rettigheder 

• virksomhedsbaseret IP-revision 

• IP-toldsager og andre IP-relaterede tvangsforanstaltninger 

• bistand i sager for IP-myndigheder (7) 

• bistand til SMV'er, hvis IP-rettigheder anvendes af tredjepart uden 
tilladelse 

• bistand til SMV'er anklaget for at anvende IP-rettigheder uden tilladelse 

• andre IP-anliggender. 
 

De vil også specificere kendetegnene ved og betingelserne for ydelsen af en sådan 
tjeneste. 

 

5. Hvordan ansøger man? 
 
1) Interesserede ansøgere bør udfylde skemaerne, herunder acceptere 

servicevilkårene, og indsende dem. 
 
2) Ved modtagelse af ansøgningen, kontrollerer EUIPO opfyldelsen af 

adgangsbetingelserne — der kan anmodes om relevant dokumentation. 
 

Hvis adgangsbetingelserne ikke er opfyldt, vil ansøgeren blive diskvalificeret. 
 
3) Ansøgeren vil blive optaget på listen ud fra de præferencer, der anføres i 

skemaet. 
 

Hvis IP-eksperten er blevet fejlagtigt optaget på listen eller har afgivet urigtig 
information, forbeholder EUIPO sig retten til at slette deres navn fra listen. 

 

EUIPO påtænker at offentliggøre listen over pro bono-udbydere senest i juli 2020. 
Ansøgerne opfordres derfor til at tilkendegive deres interesse snarest muligt. 

 

Dette er en løbende procedure, som vil forblive åben for ansøgninger på ubestemt tid. 
Så snart der er fastsat en frist for denne indkaldelse af interessetilkendegivelser, 
bekendtgøres den med behørigt varsel. 

 

EUIPO opdaterer løbende listen med nye pro bono-udbydere. 
 
De pro bono-udbydere, der er opført på listen, kan altid efter anmodning ændre deres 
navn eller slette det fra listen. 

 

EUIPO kontrollerer regelmæssigt indgående pro bono-IP-anmodninger fra SMV'er og 
matcher dem med listen over alle egnede pro bono-IP-udbydere ud fra informationen 
i skemaerne. SMV'erne kan derefter vælge, hvem de ønsker at tage kontakt til. 

 
 

7) Jf. venligst punktet "Vigtigt" i afsnit 1. 

http://euipo.europa.eu/
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Ved afslutningen af en  pro bono-tjeneste  vil  EUIPO  anmode  både  SMV'en  og  pro 
bono-udbyderen om at udfylde et spørgeskema. EUIPO forbeholder sig retten til når 
som helst at kontakte en SMV eller en pro bono-udbyder angående feedback på 
brugertilfredshed. 

 
 

6. Kommunikation med EUIPO 
 

Anmodninger om yderligere information skal indgives til følgende e-mailadresse: 
supportbusiness@euipo.europa.eu. 

 

Enhver opdatering af indkaldelsen af interessetilkendegivelser vil udelukkende blive 
meddelt på EUIPO's websted. Det er ansøgerens ansvar at kontrollere dette 
regelmæssigt. 

 
 

7. Personoplysninger 
 

Personoplysninger indhentet med henblik på nærværende procedure vil blive 
behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og 
agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Derfor behandler kontoret 
personoplysninger som anført i den erklæring om databeskyttelse, der er offentliggjort 
på kontorets websted (https://euipo.europa.eu/ohimportal/data-protection), og sidst i 
skemaerne. Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine 
personoplysninger, er du velkommen til at kontakte den dataansvarlige på: 
DPOexternalusers@euipo.europa.eu.  
 
Du kan også kontakte EUIPO's databeskyttelsesansvarlige på: 
DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.  

 

I tilfælde, hvor konflikten ikke løses af den dataansvarlige og/eller den 
databeskyttelsesansvarlige, kan du altid indsende en klage til Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse på adressen 
edps@edps.europa.eu. 

http://euipo.europa.eu/
mailto:supportbusiness@euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/ohimportal/data-protection
mailto:DPOexternalusers@euipo.europa.eu
mailto:DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
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