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Alicante, 10. juuni 2020 
 

Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) 
intellektuaalomandinõustamise tasuta osutamise 

osalemiskutse (1) 
 

1. Taustteave 
 
Praeguse COVID-19 kriisi kontekstis soovivad ELi institutsioonid ja asutused toetada 
ja elavdada majandust kooskõlas Euroopa prioriteetidega ning tagada ELi solidaarsus 
VKEdega. VKEd moodustavad 99 % kõigist ELi ettevõtetest. 

 

EUIPO soovib koostada nimekirja intellektuaalomandiõigusega tegelevatest 
õigusbüroodest, advokaatidest, juristidest ja spetsialistidest, kes on valmis 
pakkuma Euroopa Liidu (EL) (2) liikmesriikide VKEdele tasuta 
intellektuaalomanditeenuseid intellektuaalomandiõiguse valdkonnas. 

 
Osalemiskutse tähenduses koosnevad tasuta teenused 4. punktis nimetatud mis tahes 
tegevustest. 

 
Osalemiskutse kontekstis kasutatav VKE määratlus on sätestatud komisjoni 
VKE  määratluses  –  kasutusjuhend  2015,  mis  põhineb  komisjoni   
soovitusel 2003/361/EÜ. 

 

Tähtis: põhimõtteliselt hõlmab see osalemiskutse kõiki tasuta 
intellektuaalomanditeenuseid. Neid ei tohi segi ajada vaidluste kohtuvälise 
lahendamise teenusega, mida pakub EUIPO (3). 

 

 

(1) Osalemiskutse eesmärk ei ole koostada määruse (EL, Euratom) 2018/1046 I lisa punkti 13 kohast tarnijate või 
eelvaliku läbinud kandidaatide nimekirja. Loetelu eksperdid loovad töösuhted otse VKEdega, kes saavad kasutada 
nende tasuta teenuseid. Osalemiskutse suhtes kohaldatakse siiski põhimõtteid, mis on sätestatud eespool nimetatud 
määruses, st läbipaistvuse, võrdse kohtlemise ja proportsionaalsuse põhimõtet. 
(2) Osalemiskutses võivad võrdsetel tingimustel osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes kuuluvad aluslepingute 
kohaldamisalasse. See hõlmab kõiki ELis registreeritud juriidilisi isikuid ja kõiki füüsilisi isikuid, kelle tegevus- või 
töökoht on ELis. 
Islandi, Norra ja Liechtensteini taotlejad on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingu alusel ühtsel turul täieõiguslikud 
osalejad ning tänu sellele on neil võrdne juurdepääs osalemiskutsele. 
Teave Briti taotlejatele: alates 1. veebruarist 2020 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liikmesriik. Vastavalt ELi ja 
Ühendkuningriigi vahelise väljaastumislepingu artiklile 126 ning artikli 127 lõikele 1 jätkatakse ELi õiguse kohaldamist 
Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis üleminekuperioodil, mis lõpeb 31. detsembril 2020. Seega laieneb see 
kava üleminekuperioodil Ühendkuningriigis asuvatele VKEdele ja esindajatele. 
(3) Tasuta intellektuaalomanditeenuseid ei tohi segi ajada vaidluste kohtuvälise lahendamise teenusega. 
EUIPO pakub VKEdele mittejuriidilist COVID-19 eriteenust, et nad saaksid teha teadliku otsuse, mis vaidluste 
lahendamise mehhanismiga lahendada EUIPOs menetletavaid vaidlusi. 
Seda mittejuriidilist eriteenust nimetatakse vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks ja VKE saab taotleda seda 
järgmistes EUIPO menetlustes: vastulausemenetlus (esindajata VKEd, pärast ooteaega); tühistamismenetlus; 
kehtetuks tunnistamise menetlus; kaebuse esitamise menetlus. Intellektuaalomandiõiguste tasuta teenuste algatus ei 
hõlma vaidluste kohtuvälist lahendamist. 
Vaidluste kohtuvälise lahendamise teenuse eesmärk on teavitada VKEd järgmistest vaidluste lahendamise 
mehhanismidest, mida saab kasutada EUIPOs või mujal: mitmesugused lepitusmenetlused, abiga läbirääkimine, 
varane erapooletu hindamine ja (mittesiduv) eksperdihinnang. 
Vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta saate küsida e-kirjaga aadressilt BoA-ADRS@euipo.europa.eu 
Üks vaidluste kohtuvälise lahendamise võimalikke tulemusi on, et VKE-l soovitatakse kasutada 
intellektuaalomandiõiguste tasuta teenust või õigusabi. 

http://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/about-euipo
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations
mailto:BoA-ADRS@euipo.europa.eu
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2. Osalemiskutse eesmärk 
 
Luua ekspertide loetelu (intellektuaalomandiõiguste tasuta teenuste osutajad), kes on 
huvitatud 4. punktis kirjeldatud tasuta teenuste osutamisest ELi liikmesriigis (4) 
asuvatele VKEdele intellektuaalomandiga seotud küsimustes. 

 
Loetellu kandmiseks peavad kandidaadid täitma kõik sobivusnõuded (vt 3. punkt) ja 
täitma osalemisvormi. 

 
Ekspertide loetelu avaldatakse EUIPO veebilehel nimekirjana. Taotlejad peavad 
avaldatavasse nimekirja kandmiseks märkima vormil, et nõustuvad nimekirja 
kandmisega. Vastasel juhul ei avalda EUIPO nende nime, vaid kasutab neid üksnes 
asutusesiseses ühitamisprotsessis. 

 

3. Tasuta teenuste osutajate loetellu kandmise sobivusnõuded 
 

Taotlejad peavad täitma ja esitama veebipõhise kirjaliku kinnituse, et täidavad 
järgmised nõuded: 

 
• tema tegevus- või töökoht on ELi liikmesriigis (5) ning 

• tal on õigus esindada füüsilisi või juriidilisi isikuid intellektuaalomandiasjades 
EUIPOs, Euroopa Patendiametis, Beneluxi Intellektuaalomandiametis või 
Euroopa Liidu liikmesriigi keskses tööstusomandiametis (6). 

 

EUIPO-l on õigus millal tahes kontrollida kinnituste kehtivust, nõudes dokumente, mis 
tõendavad eespool nimetatud nõuete täitmist. 

 

Kui taotleja ei täida vormi või mis tahes eespool nimetatud nõuet, teda nimekirja ei 
kanta. 

 

ELi kaubamärgi määruse artikli 120 lõike 1 punkti b või ühenduse disainilahenduse 
määruse artikli 78 lõike 4 kohaselt loetellu kantud esindajatelt eeldatakse nimetatud 
nõuetele vastavust ja seepärast ei nõuta neilt kirjalikku kinnitust. 

 
 

4. Teenuste liik ja kogus 
 
Iga taotleja peab märkima, mis intellektuaalomandituge ta tohib ja soovib VKEdele 
pakkuda tasuta nõustamisena kooskõlas kehtiva riigisisese õigusega: 

• aidata mõista, mis intellektuaalomandiõigused on kliendi jaoks parimad; 

• aidata koostada intellektuaalomandiõiguste taotlust; 

• esindada kohtuvaidluses (riigisiseses ja/või Euroopa kohtus); 
 

Intellektuaalomandiõiguste tasuta teenused võivad siiski hõlmata VKEde kutselist esindamist kõigis eelnimetatud 
vaidluste lahendamise mehhanismides ning võimalike vaidluste lahendamise mehhanismide nõustamist ooteaja 
jooksul (vastulausemenetluses) ja poolte esindamisel. 
(4) Juriidilised isikud peavad olema registreeritud ELi/EMP liikmesriigis. 
(5) Juriidiline isik peab olema registreeritud, füüsilise isiku tegevus- või töökoht peab asuma ELi/EMP liikmesriigis. 
(6) See kehtib võrdselt iga ELi/EMP liikmesriigi kohta. 

http://euipo.europa.eu/
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• koostada äri-/juriidilisi intellektuaalomandidokumente (st lepinguid, 
nt litsentse, intellektuaalomandiõiguste üleandmist jt); 

• intellektuaalomandiõiguste müügistrateegia; 

• ettevõtte intellektuaalomandiauditid; 

• intellektuaalomandi tollimine ja muud intellektuaalomandiõiguste 
jõustamise toimingud; 

• abi intellektuaalomandiameti menetlustes (7); 

• aidata VKEd, kelle intellektuaalomandiõigusi kasutavad kolmandad isikud 
ilma loata; 

• aidata VKEd, keda süüdistatakse intellektuaalomandiõiguste loata 
kasutamises; 

• muud intellektuaalomandiküsimused. 
 

Samuti eritletakse selles sellise teenuse osutamise iseloom ja tingimused. 
 

5. Kuidas taotleda 
 
1) Huvitatud taotleja peab täitma vormid, nõustuma kasutustingimustega ja seejärel 

vormid esitama. 
 

2) Taotluse saamisel kontrollib EUIPO, kas sobivusnõuded on täidetud – amet võib 
nõuda asjakohaseid tõendavaid dokumente. 

 

Kui sobivusnõuded ei ole täidetud, jäetakse taotleja kõrvale. 
 
3) Vastavalt vormil märgitud eelistustele kantakse taotleja nimekirja. 

 
Kui intellektuaalomandispetsialist on kantud nimekirja ekslikult või ta on esitanud 
ebatäpset teavet, on EUIPO-l õigus tema nimi nimekirjast kustutada. 

 

EUIPO soovib avaldada tasuta teenuste osutajate nimekirja 2020. aasta juuliks. 
Taotlejatel palutakse seepärast teatada huvist nii kiiresti kui võimalik. 

 
Menetlus on pidev ja taotlusi saab esitada alaliselt. Kohe, kui osalemiskutse 
kehtivustähtaeg on määratud, teatatakse sellest nõuetekohaselt. 

 

EUIPO ajakohastab nimekirja pidevalt tasuta teenuste uute osutajatega. 
 
Nimekirja kantud tasuta teenuste osutajatel on alati õigus taotleda nimekirjas nime 
muutmist või selle sealt kustutamist. 

 

EUIPO kontrollib regulaarselt VKEdelt saadud tasuta intellektuaalomanditeenuste 
taotlusi ja ühitab VKEd vormidel esitatud teabe alusel nimekirjas olevate kõigi sobivate 
tasuta intellektuaalomanditeenuste osutajatega. VKE saab siis otsustada, keda valida 
või kelle poole pöörduda. 

 
 
 

(7) Vt märkus „Tähtis“ 1. punktis. 

http://euipo.europa.eu/
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Pärast tasuta teenust palub EUIPO VKE-l ja tasuta teenuse osutajal täita küsitlus. 
EUIPO-l on õigus võtta millal tahes ühendust mis tahes VKE või tasuta teenuse 
osutajaga ja küsida tagasisidet teenusega rahulolu kohta. 

 
 

6. Teabevahetus EUIPO-ga 
 

Lisateabe taotlused tuleb esitada kirjalikult ja saata järgmisel e-posti aadressil: 
supportbusiness@euipo.europa.eu. 

 

Osalemiskutse ajakohastamisest teatatakse üksnes EUIPO veebilehel. Taotleja on 
kohustatud seda regulaarselt kontrollima. 

 
 

7. Isikuandmed 
 

Käesoleva menetluse eesmärgil kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis 
käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, 
organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist. Sellest tulenevalt töötleb amet 
isikuandmeid nii, nagu on märgitud privaatsusteates ameti veebilehel 
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/data-protection) ja vormide lõpus. Kui teil on oma 
isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, esitage need vastutavale töötlejale aadressil 
DPOexternalusers@euipo.europa.eu.   
 
EUIPO andmekaitseametnikuga saate konsulteerida aadressil 
DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.  

 

Kui vastutav töötleja ja/või andmekaitseametnik ei ole konflikti lahendanud, võib alati 
esitada kaebuse Euroopa Andmekaitseinspektorile: 
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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