Alicante, 2020. június 10.

Kis- és középvállalkozások (kkv-k) részére szellemi
tulajdonnal összefüggő pro bono szolgáltatások nyújtására
irányuló, részvételi szándék kifejezésére való felhívás (1)
1.

Háttér

A jelenlegi Covid19-válság összefüggésében az uniós intézmények és szervek azon
dolgoznak, hogy a gazdaságot az európai prioritásokkal összhangban és a kkv-kkel
való uniós szolidaritás biztosítása mellett támogassák és indítsák újra. A kkv-k az
összes uniós vállalkozás 99%-át teszik ki.
Az EUIPO célja olyan, szellemi tulajdonnal foglalkozó ügyvédi irodák, jogászok,
ügyvédek és szakértők jegyzékének összeállítása, amelyek hajlandóak a
szellemi tulajdonhoz fűződő térítésmentes pro bono szolgáltatásokat nyújtani az
Európai Unió tagállamaiban (2) található kkv-k számára a szellemitulajdon-jogok
területén.
A jelen részvételi szándék kifejezésére való felhívás alkalmazásának céljából a pro
bono szolgáltatások a 4. bekezdésben meghatározott tevékenységek bármelyikét
jelenthetik.
A kkv-knek a jelen részvételi szándék kifejezésére való felhívás
összefüggésében használt, a Bizottság 2003/361/EK ajánlásán alapuló
fogalommeghatározását a Bizottság 2015. évi, „Felhasználói útmutató a kkv-k
fogalommeghatározásához” című dokumentuma tartalmazza.
Fontos megjegyzés: elvben a jelen részvételi szándék kifejezésére való felhívásban a
szellemi tulajdonnal összefüggő összes pro bono szolgáltatás szerepel. Ezek nem
tévesztendők össze az EUIPO által kínált hatékony vitarendezési szolgáltatással 3.
(1)A jelen, részvételi szándék kifejezésére való felhívás célja nem az értékesítők listájának a 2018/1046 (EU, Euratom)
rendelet I. mellékletének 13. szakasza szerint történő összeállítása vagy a jelentkezők előválogatása. Az adatbázisba
felvett szakértők közvetlenül azzal a kkv-val létesítenek munkakapcsolatot, amely pro bono szolgáltatásaikat
térítésmentesen igénybe veszi. Erre a részvételi szándék kifejezésére való felhívásra azonban az előbbiekben említett
rendeletben megállapított elvek vonatkoznak, tehát az átláthatóság, az egyenlő bánásmód és az arányosság.
(2) A jelen részvételi szándék kifejezésére való felhívásban történő részvétel egyenlő feltételek alapján a Szerződések
hatálya alá tartozó valamennyi természetes és jogi személy előtt nyitva áll. Idetartozik az összes olyan jogi személy,
amelynél a bejegyzés helye, és az összes olyan természetes személy, amely esetében a székhely vagy az alkalmazási
hely az EU-ban található.
Az izlandi, norvégiai és liechtensteini pályázók az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás értelmében
az egységes piacon teljes körű részvételt élveznek, ezért a jelen részvételi szándék kifejezésére való felhíváshoz is
hozzáférnek.
Brit pályázóknak: 2020. február 1. óta az Egyesült Királyság már nem tagja az Európai Uniónak. Az Egyesült Királyság
kilépéséről rendelkező megállapodás 126. cikkével és 127. cikkének (1) bekezdésével összhangban azonban a
2020. december 31-ig tartó átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban az uniós jog
alkalmazandó. A program ezért azokra a kkv-kre és képviselőikre is kiterjed, amelyek az átmeneti időszak során
telepednek le az Egyesült Királyságban.
(3) A szellemi tulajdonhoz fűződő pro bono szolgáltatások nem tévesztendők össze a hatékony vitarendezési
szolgáltatással.
Az EUIPO egy különleges, a Covid19-cel kapcsolatos nem jogi szolgáltatást kínál kkv-k számára, amelynek
segítségével tájékozott döntést hozhatnak arról, hogy mely vitarendezési mechanizmust válasszák az EUIPO előtti
viták rendezésére.
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2.

A részvételi szándék kifejezésére való felhívás célja

Egy olyan szakértőkből (szellemi tulajdonnal foglalkozó pro bono szolgáltatókból) álló
adatbázis létrehozása, akik a 4. bekezdésben felsorolt, szellemi tulajdonnal
összefüggő pro bono szolgáltatásokat kívánják nyújtani a valamely uniós tagállamban4
letelepedett kkv-k számára.
Az adatbázisba történő bekerüléshez a pályázóknak teljesíteniük kell a jogosultsági
követelményeket (lásd a 3. bekezdést), és ki kell tölteniük a részvételi adatlapot.
A szakértői adatbázis az EUIPO honlapján jegyzék formájában fog megjelenni. A
jegyzékbe vételhez a pályázóknak az adatlapon el kell fogadniuk az erre vonatkozó
opciót. Ellenkező esetben az EUIPO a neveket a saját belső rendszerében tartja
nyilván, és a megfeleltetési eljárásban használja fel.

3.

A pro bono szolgáltatók adatbázisába történő bekerülés
jogosultsági követelményei

A pályázóknak az online adatlapon ki kell tölteniük és be kell nyújtaniuk a nyilatkozatot
annak megerősítése céljából, hogy megfelelnek az alábbi követelményeknek:
•
•

székhelye vagy alkalmazási helye valamely uniós tagállamban van (5); valamint
jogosult arra, hogy természetes vagy jogi személyeket képviseljen az EUIPO,
az EPO, a Benelux Szellemitulajdon-védelmi Hivatal vagy az Európai Unió
valamely tagállamának (6) központi iparjogvédelmi hivatala előtt.

Az EUIPO fenntartja magának a jogot, hogy a fenti követelmények alátámasztása
céljából igazoló dokumentumok bekérésével bármikor ellenőrizze a nyilatkozatok
érvényességét.
Amennyiben a pályázó nem tölti ki az adatlapot, vagy nem teljesíti a fenti
követelményeket, nem kerül be a jegyzékbe.
E különleges nem jogi szolgáltatás neve „hatékony vitarendezés”, amelyet a kkv-k a következő EUIPO-eljárások
esetében igényelhetnek: felszólalási eljárás (a várakozási időszak leteltével) képviselettel nem rendelkező kkv-k
esetében; törlési eljárás; érvénytelenítési eljárás; fellebbezési eljárás. A hatékony vitarendezés nem tartozik a jelen,
szellemi tulajdonhoz fűződő pro bono kezdeményezés körébe.
A hatékony vitarendezési szolgáltatás célja, hogy tájékoztassa a kkv-ket az EUIPO-nál vagy máshol elérhető
vitarendezési mechanizmusokról: közvetítés, békéltetés, támogatott tárgyalás, előzetes semleges értékelés és (nem
kötelező erejű) szakértői határozat.
A hatékony vitarendezéssel kapcsolatos kérdéseit a következő címre küldött e-mailben teheti fel: BoAADRS@euipo.europa.eu
A hatékony vitarendezés egyik lehetséges kimenetele az, hogy a kkv azt a tanácsot kapja, hogy vegye igénybe a
szellemi tulajdonhoz fűződő pro bono szolgáltatásokat, vagy kérjen jogi tanácsot.
A szellemi tulajdonnal összefüggő pro bono szolgáltatások azonban a kkv-k előbbiekben említett vitarendezési
mechanizmusok során történő szakmai képviseletére is kiterjedhetnek, továbbá a várakozási időszak során
(felszólalási eljárás) és – amennyiben a felek rendelkeznek képviselettel – az esetleges vitarendezési
mechanizmusokkal kapcsolatos tanácsadást is magában foglalhatják.
(4) Jogi személy esetében a bejegyzés helyének valamely EU-/EGT-tagállamban kell lennie.
(5) jogi személy esetében a bejegyzés helyének, természetes személy esetében a székhelynek vagy az alkalmazási
helynek valamely EU-/EGT-tagállamban kell lennie.
(6) Az EU/EGT tagállamaira egyaránt vonatkozik.
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Az európai uniós védjegyről szóló rendelet 120. cikke (1) bekezdésének b) pontjában
és a közösségi formatervezetési mintáról szóló rendelet 78. cikke (4) bekezdésében
ismertetett jegyzékbe felvett képviselők úgy tekintendők, mint akik megfelelnek a fent
említett követelményeknek, ezért nem kell benyújtaniuk a nyilatkozatot.

4.

A szolgáltatások jellege és mennyisége

A pályázónak meg kell adnia, hogy a szellemi tulajdonnal összefüggő támogatás mely
fajtáját tudja és hajlandó felajánlani kkv-k számára a hazája alkalmazandó nemzeti
jogának megfelelő pro bono program keretében:
•
segítség annak megértéséhez, hogy mely szellemi tulajdonhoz fűződő
jogok a legjobbak az ügyfél számára;
•
segítség szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos kérelem előkészítéséhez;
•
képviselet bírósági eljárás során (nemzeti és/vagy európai bíróság);
•
szellemi tulajdonnal kapcsolatos kereskedelmi/jogi dokumentáció (azaz
megállapodások, például engedélyek, szellemi tulajdonjog átruházása
stb.) elkészítése;
•
szellemitulajdon-jogok értékesítésére vonatkozó stratégia;
•
szellemi tulajdonra vonatkozó üzleti auditálás;
•
szellemi tulajdonnal összefüggő vámügyek és a szellemi tulajdonnal
kapcsolatos egyéb végrehajtási intézkedések;
•
szellemi tulajdonnal foglalkozó hivataloknál folyatott eljáráshoz nyújtott
segítség (7);
•
segítség azon kkv-k számára, amelyek szellemitulajdon-jogait harmadik
felek engedély nélkül használják;
•
segítség szellemitulajdon-jogok engedély nélküli felhasználásával vádolt
kkv-k számára;
•
a szellemi tulajdonnal összefüggő egyéb kérdések.
Meghatározza továbbá az ilyen szolgáltatás nyújtásának jellegét és feltételeit.

5.

A pályázatok benyújtása

1)

A pályázóknak ki kell tölteniük az adatlapokat, el kell fogadniuk az általános
szerződési feltételeket, és be kell nyújtaniuk azokat.

2)

A pályázat beérkezésekor az EUIPO ellenőrzi a jogosultsági követelményeket –
előfordulhat, hogy igazoló dokumentumok benyújtását is kéri.
Ha a jogosultsági követelmények nem teljesülnek, a pályázó nem vehet részt az
eljárásban.

3)

Az adatlapon megadott preferenciák alapján a pályázó bekerül a jegyzékbe.

(7) Kérjük, olvassa el az 1. bekezdésben foglalt „Fontos megjegyzést”.
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Ha a szellemi tulajdonnal foglalkozó szakértő véletlenül került be a jegyzékbe,
vagy pontatlan adatokat adott meg, az EUIPO fenntartja magának a jogot arra,
hogy a nevét eltávolítsa a jegyzékből.
Az EUIPO 2020 júliusáig tervezi közzétenni a pro bono szolgáltatók jegyzékét. Kérjük
ezért a pályázókat, hogy a részvételi szándékukat a lehető leghamarabb jelezzék.
Ez egy folyamatban lévő eljárás, és határozatlan ideig fogadja a pályázatokat. Amint
meghatározásra került a jelen részvételi szándék kifejezésére való felhívás
érvényességének határideje, a kihirdetése kellő időben meg fog történni.
Az EUIPO folyamatosan frissíti a jegyzéket az új pro bono szolgáltatókkal.
A jegyzékbe vett pro bono szolgáltatók kérésre bármikor módosíthatják vagy
eltávolíttathatják a nevüket a jegyzékből.
Az EUIPO rendszeresen ellenőrzi a kkv-któl beérkező, szellemi tulajdonnal
összefüggő pro bono szolgáltatásokra vonatkozó kéréseket, és az adatlapon megadott
információk alapján a kkv-ket megfelelteti az összes megfelelő szellemi tulajdonnal
foglalkozó pro bono szolgáltatónak. A kkv ezután maga döntheti el, hogy kit választ,
kivel veszi fel a kapcsolatot.
A pro bono szolgáltatás befejezését követően az EUIPO a kkv-t és a pro bono
szolgáltatót is felkéri, hogy töltsön ki egy kérdőívet. Az EUIPO fenntartja magának a
jogot arra, hogy a szolgáltatással való elégedettséggel kapcsolatos visszajelzés
kérése céljából bármikor felvegye a kapcsolatot a kkv-kkel vagy a pro bono
szolgáltatókkal.

6.

Kapcsolattartás az EUIPO-val

Kiegészítő információkat csak írásban, a következő e-mail-címen lehet kérni:
supportbusiness@euipo.europa.eu.
A részvételi szándék kifejezésére való felhívás aktualizálása kizárólag az EUIPO
honlapján kerül közzétételre. A pályázó feladata, hogy ezt rendszeres időközönként
ellenőrizze.

7.

Személyes adatok

A jelen eljárás céljából gyűjtött személyes adatok kezelése a természetes
személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és
ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek megfelelően történik. Ezért a Hivatal a személyes adatokat a Hivatal
honlapján
közzétett
adatvédelmi
nyilatkozatban
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/data-protection) és az adatlapok végén jelzett
módon kezeli. Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése
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merül fel, forduljon az adatkezelőhöz – az ügyfélszolgálati osztály igazgatójához – az
alábbi elérhetőségen: DPOexternalusers@euipo.europa.eu.
További információt az EUIPO adatvédelmi tisztviselőjétől az alábbi elérhetőségen
kérhet: DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.
Ha a nézeteltérést nem rendezi az adatkezelő és/vagy az adatvédelmi tisztviselő,
akkor a panaszokat bármikor az európai adatvédelmi biztos elé lehet terjeszteni az
alábbi elérhetőségen:
edps@edps.europa.eu.
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