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Alicante, 10. kesäkuuta 2020 
 

Kiinnostuksenilmaisupyyntö, joka koskee pienille ja 
keskisuurille yrityksille tarjottavia maksuttomia 

teollisoikeuksiin liittyviä palveluja (1) 
 

1. Tausta 
 

Meneillään olevassa covid-19-kriisissä EU:n toimielimet ja elimet pyrkivät tukemaan ja 
elvyttämään taloutta EU:n prioriteettien mukaisesti samalla varmistaen unionin 
solidaarisuuden pk-yrityksiä kohtaan. Pk-yritysten osuus kaikista yrityksistä EU:ssa on 
99 prosenttia. 

 

EUIPOn on tarkoitus laatia luettelo niistä teollis- ja tekijänoikeusalan 
lakiasiaintoimistoista, juristeista, asianajajista ja asiantuntijoista, jotka haluavat 
tarjota maksutta teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä palveluja pk-yrityksille 
Euroopan unionin (EU) (2) jäsenvaltioissa. 

 
Maksuttomilla palveluilla tarkoitetaan tässä pyynnössä kaikkia 4 kohdassa mainittuja 
palveluja. 

 
Pk-yrityksestä käytetään tässä yhteydessä komission vuoden 2015 käyttäjän 
oppaan mukaista määritelmää, joka perustuu komission suositukseen 
2003/361/EY. 

 

Tärkeä huomautus: tämä kiinnostuksenilmaisupyyntö kattaa periaatteessa kaikki 
teollisoikeuksien asiantuntijapalvelut. Niitä ei pidä sekoittaa EUIPO:n tarjoamiin 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun (ADR) palveluihin. 

 
2. Tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön tarkoituksena on 

 
koota yhteen asiantuntijoita (vapaaehtoisia teollis- ja tekijänoikeuksien asiantuntijoita), 
joita kiinnostaa tarjota 4 kohdassa tarkoitettuja maksuttomia palveluja EU:n 

 
 

 
(1) Tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön tarkoituksena ei ole laatia luetteloa myyjistä tai ennakkoon valituista 
ehdokkaista asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 liitteessä I olevan 13 jakson nojalla. Mukaan otetut asiantuntijat 
sopivat yhteistyöstä suoraan pk-yritysten kanssa, joita ei veloiteta saamistaan asiantuntijapalveluista. Tähän 
kiinnostuksenilmaisupyyntöön sovelletaan kuitenkin edellä mainitussa asetuksessa vahvistettuja avoimuuden, 
tasapuolisen kohtelun ja oikeasuhteisuuden periaatteita. 
(2) Tähän kiinnostuksenilmaisupyyntöön voivat osallistua tasavertaisin ehdoin kaikki luonnolliset henkilöt ja 
oikeushenkilöt perussopimusten soveltamisalan piirissä. Tämä kattaa kaikki EU:ssa rekisteröidyt oikeushenkilöt ja 
kaikki luonnolliset henkilöt, joiden ammatillinen kotipaikka tai työpaikka on EU:n alueella. 
Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen nojalla hakijat Islannista, Norjasta ja Liechtensteinista voivat 
osallistua täysimääräisesti yhtenäismarkkinoille. Siten hakijoilla ETA-maista on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua 
tähän kiinnostuksenilmaisupyyntöön. 
Hakijat Yhdistyneestä kuningaskunnasta: valtio ei ole enää EU:n jäsenvaltio 1. helmikuuta 2020 alkaen. EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan erosopimuksen 126 ja 127 artiklan 1 kohdan mukaan EU:n lainsäädäntöä sovelletaan 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäkauden ajan, joka päättyy 
31. joulukuuta 2020. Tämä aloite kattaa näin ollen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneet pk-yritykset ja 
edustajat kyseisen siirtymäkauden ajan. 
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jäsenvaltioihin sijoittautuneille pk-yrityksille (3) teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvissä 
asioissa. 

 
Voidakseen osallistua hakijoiden on täytettävä kelpoisuusvaatimukset (ks. Kohta 3) ja 
jätettävä osallistumislomake. 

 
Luettelo valituista asiantuntijoista julkaistaan EUIPO:n verkkosivustolla. Jotta hakijan 
nimi voitaisiin julkaista luettelossa, sitä varten on annettava suostumus 
hakulomakkeessa. Muussa tapauksessa nimet jäävät EUIPO:lle, joka käyttää niitä 
etsiessään tapaukseen sopivaa asiantuntijaa. 

 

3. Maksuttomia palveluntarjoajia koskevat kelpoisuusvaatimukset 
 

Hakijoiden on täytettävä ja toimitettava verkkolomakkeella kunnian ja omantunnon 
kautta annettu vakuutus seuraavien vaatimusten täyttymisestä: 

 
• ammatillinen kotipaikka tai työpaikka on EU:n jäsenvaltiossa (4), 

• hakijalla on valtuudet edustaa luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä 
teollisoikeuksiin liittyvissä asioissa EUIPO:ssa, Euroopan patenttivirastossa, 
Benelux-maiden teollisoikeuksien virastossa tai EU:n jäsenvaltion 
teollisoikeuksien keskusvirastossa(5). 

 
EUIPO varaa itselleen oikeuden tarkistaa vakuutuksen paikkansapitävyys, ja se voi 
pyytää milloin tahansa edellä mainittuihin vaatimuksiin liittyviä asiakirjatodisteita. 

 

Jos hakija ei täytä lomaketta tai ei täytä jotakin edellä mainituista vaatimuksista, 
häntä ei oteta luetteloon. 

 

Edustajien, jotka on merkitty EU:n tavaramerkkiasetuksen 120 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan tai yhteisömallista annetun asetuksen 78 artiklan 4 kohdan mukaisiin 
luetteloihin, katsotaan täyttävän edellä mainitut vaatimukset, eikä heiltä siten vaadita 
kunnian ja omantunnon kautta annettavaa vakuutusta. 

 
 

4. Palvelujen tyyppi ja määrä 
 

Kunkin hakijan on ilmoitettava, minkälaista tukea heidän on mahdollista antaa 
vapaaehtoisesti pk-yrityksille maksuttomina asiantuntijapalveluina maansa 
kansallisen lainsäädännön mukaan: 

• avustaminen asiakkaalle parhaiten soveltuvien teollisoikeuksien 
määrittämiseksi 

• avustaminen teollisoikeuksien hakemisessa 

• tuomioistuinkäsittelyssä edustaminen (kansallisessa ja/tai unionin 
tuomioistuimessa) 

 
 

(3) Oikeushenkilöiden pitää olla rekisteröityneitä EU:n/ETA:n jäsenvaltioihin. 
(4) Oikeushenkilön on oltava rekisteröity johonkin EU:n/ETA:n jäsenvaltioon, ja luonnollisella henkilöllä on oltava 
ammatillinen kotipaikka tai työpaikka jossakin näistä valtioista. 
(5) Sovelletaan yhdenvertaisesti kaikkiin EU:n/ETA:n jäsenvaltioihin. 
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• teollisoikeuksia koskevien kaupallisten/oikeudellisten asiakirjojen 
laatiminen (sopimukset, teollisoikeuksien käyttöluvat ja luovuttaminen 
jne.) 

• strategian laatiminen teollisoikeuksien hyödyntämiseksi taloudellisesti 

• liiketoiminnan teollisoikeuksiin liittyvät tarkastukset 

• teollisoikeuksiin liittyvät tulliasiat ja muut teollisoikeuksien 
täytäntöönpanoon liittyvät toimet 

• avustaminen teollis- ja tekijänoikeusvirastossa käytävissä menettelyissä 
(6) 

• pk-yrityksen avustaminen tilanteissa, joissa kolmannet osapuolet 
käyttävät sen teollisoikeuksia luvatta 

• pk-yrityksen avustaminen tilanteissa, joissa sitä syytetään 
teollisoikeuksien käyttämisestä luvatta 

• muut teollis- ja tekijänoikeusasiat. 
 
Hakijoiden on myös eriteltävä palvelujen tarjoamisen ominaispiirteet ja ehdot. 

 

5. Hakeminen 
 
1) Kiinnostuneiden hakijoiden on täytettävä hakulomakkeet, hyväksyttävä palvelun 

ehdot ja lähetettävä hakemukset. 
 

2) Hakemuksen vastaanotettuaan EUIPO tarkistaa kelpoisuusvaatimukset. Se voi 
pyytää tukevia asiaan liittyviä asiakirjoja. 

 

Jos kelpoisuusvaatimukset eivät täyty, hakija hylätään. 
 
3) Hakulomakkeessa antamiensa tietojen perusteella hakija sisällytetään 

luetteloon. 
 

Jos teollis- ja tekijänoikeuksien ammattilainen on merkitty virheellisesti luetteloon 
tai hän on antanut epätarkkaa tietoa, EUIPO pidättää itsellään oikeuden nimen 
poistamiseen luettelosta. 

 
EUIPO:n on tarkoitus julkaista luettelo vapaaehtoisista palveluntarjoajista 
heinäkuuhun 2020 mennessä. Siksi hakijoita pyydetään ilmoitusta kiinnostuksestaan 
mahdollisimman pian. 

 
Kyseessä on jatkuva menettely, johon vastaanotetaan hakemuksia toistaiseksi. Heti 
kun määräaika tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön päättymiselle on annettu, siitä 
ilmoitetaan hyvissä ajoin. 

 

EUIPO päivittää luetteloa jatkuvasti uusilla vapaaehtoisilla asiantuntijoilla. 
 
Luettelon vapaaehtoisilla palveluntarjoajilla on oikeus pyytää tekemään muutoksia tai 
poistamaan nimensä luettelosta. 

 
 

(6) Katso ”Tärkeä huomautus” kohdassa 1. 
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EUIPO tarkistaa säännöllisesti pk-yritysten toimittamat pyynnöt maksuttomasta 
asiantuntijapalvelusta ja yhdistää niitä lomakkeissa annettujen tietojen perusteella 
sopiviin luettelon sisältämiin vapaaehtoisiin asiantuntijoihin. Pk-yritys voi sitten 
päättää, kenet se valitsee tai kehen se ottaa yhteyttä. 

 
Kun maksuttomassa asiantuntijapalvelussa käsitelty tapaus on viety päätökseen, 
EUIPO pyytää sekä pk-yritystä että palveluntarjoajaa vastaamaan kyselyyn. EUIPO 
pidättää itsellään oikeuden ottaa milloin tahansa yhteyttä mihin tahansa pk-yritykseen 
tai maksuttomaan palveluntarjoajaan pyytääkseen palautetta tyytyväisyydestä 
palveluun. 

 
 

6. Yhteydenpito EUIPOn kanssa 
 

Mahdolliset lisätietoja koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti ja lähetettävä 
seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: 
supportbusiness@euipo.europa.eu. 

 

Kaikista kiinnostuksenilmaisupyyntöä koskevista päivityksistä ilmoitetaan yksinomaan 
EUIPO:n verkkosivustolla. Päivitysten säännöllinen tarkistaminen on asiakkaan 
vastuulla. 

 
 

7. Henkilötiedot 
 
Tämän menettelyn yhteydessä kerättyjä tietoja käsitellään luonnollisten henkilöiden 
suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23 päivänä lokakuuta 2018 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2018/1725 
mukaisesti. Niin ollen virasto käsittelee henkilötietoja tietosuojaselosteen mukaan, joka 
on nähtävissä viraston verkkosivustolla (https://euipo.europa.eu/ohimportal/data- 
protection) ja hakulomakkeen lopussa. Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojen 
käsittelystä, ota yhteyttä rekisterinpitäjään (asiakaspalveluosaston johtajaan) 
osoitteeseen DPOexternalusers@euipo.europa.eu.  
 
Myös EUIPO:n tietosuojavastaavaan voi ottaa yhteyttä osoitteeseen 
DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.  

 

Jos rekisterinpitäjä tai tietosuojavastaava ei pysty ratkaisemaan kiistaa, valitukset voi 
osoittaa milloin tahansa Euroopan tietosuojavaltuutetulle osoitteeseen 
edps@edps.europa.eu. 
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