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Alikantė, 2020 m. birželio 10 d. 
 

Kvietimas pareikšti susidomėjimą dėl nemokamų intelektinės 
nuosavybės (IN) paslaugų teikimo mažosioms ir vidutinėms 

įmonėms (MVĮ)1
 

 

1. Bendroji informacija 
 
Atsižvelgdamos į dabartinę COVID-19 krizę, ES institucijos ir įstaigos siekia paremti 
ekonomiką ir suteikti jai postūmį laikydamosi Europos prioritetų ir užtikrindamos ES 
solidarumą su MVĮ. MVĮ sudaro 99 proc. visų ES įmonių. 

 

EUIPO siekia sudaryti IN teisės srityje besispecializuojančių teisinių įmonių, 
teisininkų, advokatų ir specialistų, pageidaujančių Europos Sąjungos (ES)2 
valstybėse  narėse  mažosioms  ir  vidutinėms  įmonėms  nemokamai   teikti 
pro bono paslaugas, susijusias su intelektinės nuosavybės teisių (INT) sritimi. 

 
Šiame kvietime pareikšti susidomėjimą pro bono paslaugos – tai bet kuri 4 dalyje 
nurodyta veikla. 

 
Šiomis aplinkybėmis kvietime pareikšti susidomėjimą vartojama sąvokos MVĮ 
apibrėžtis pateikta Komisijos 2015 m. MVĮ apibrėžties naudotojo vadove, kuris 
yra pagrįstas Komisijos rekomendacija 2003/361/EB. 

 

Svarbi pastaba. Šiame kvietime pareikšti susidomėjimą iš esmės išvardytos visos IN 
pro bono paslaugos. Šių paslaugų nereikia painioti su EUIPO teikiamomis 
alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) paslaugomis3. 

 
1 Šis kvietimas pareikšti susidomėjimą nėra skirtas pardavėjų arba iš anksto atrinktų kandidatų sąrašui sudaryti, kaip 
nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 13 skirsnio I priede. Į rezervą įtraukti ekspertai dėl darbo santykių 
tiesiogiai susitars su MVĮ, kurios nemokamai naudosis jų pro bono paslaugomis. Tačiau šis kvietimas pareikšti 
susidomėjimą reglamentuojamas remiantis tais pačiais minėtame reglamente nustatytais principais – skaidrumo, 
vienodo požiūrio ir proporcingumo. 
2 Šiame kvietime pareikšti susidomėjimą vienodomis sąlygomis gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems 
taikomos Sutartys. Tai apima visus ES įregistruotus juridinius subjektus ir visus fizinius asmenis, kurių verslo arba 
darbo vieta yra Europos Sąjungoje. 
Pareiškėjai iš Islandijos, Norvegijos ir Lichtenšteino visomis teisėmis dalyvauja bendroje rinkoje pagal Europos 
ekonominės erdvės (EEE) susitarimą, todėl vienodomis sąlygomis gali dalyvauti šiame kvietime pareikšti 
susidomėjimą. 
Pastaba Jungtinės Karalystės pareiškėjams: nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė nėra ES valstybė narė. 
Tačiau pagal ES ir Jungtinės Karalystės susitarimo dėl išstojimo 126 straipsnį ir 127 straipsnio 1 dalį ES teisė 
pereinamuoju laikotarpiu, kuris baigsis 2020 m. gruodžio 31 d., toliau taikoma Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje 
Karalystėje. Todėl ši tvarka šiuo pereinamuoju laikotarpiu taikoma Jungtinėje Karalystėje įsisteigusioms MVĮ ir 
atstovams. 
3 IN pro bono paslaugų nereikėtų painioti su alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) paslauga. 
EUIPO siūlo specialią COVID-19 neteisinio pobūdžio paslaugą, leidžiančią MVĮ priimti informacija pagrįstą sprendimą, 
kokį ginčo sprendimo mechanizmą pasirinkti ginčui su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba išspręsti. 
Ši speciali neteisinio pobūdžio paslauga vadinama alternatyviu ginčų sprendimu ir MVĮ gali prašyti ją suteikti vykdant 
šias EUIPO procedūras: prieštaravimo procedūrą (praėjus neatstovaujamoms MVĮ taikomam persigalvojimo 
laikotarpiui), anuliavimo procedūrą, negaliojimo procedūrą, apeliacijos procedūrą. Alternatyvaus ginčų sprendimo 
paslaugoms dabartinė IN pro bono iniciatyva netaikoma. 
Alternatyvaus ginčų sprendimo paslaugos paskirtis – informuoti MVĮ apie šiuos taikaus ginčų sprendimo 
mechanizmus, kuriais galima pasinaudoti Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje arba kitur: 
tarpininkavimas, taikinimas, pagalba derybose, išankstinis neutralus vertinimas ir (neprivalomas) eksperto 
sprendimas. 

http://www/
http://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/about-euipo
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations
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Klausimus dėl alternatyvaus ginčų sprendimo siųskite mums e. paštu BoA-ADRS@euipo.europa.eu. 
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2. Šio kvietimo pareikšti susidomėjimą tikslas 
 

Sudaryti ekspertų, kuriuos domina galimybė ES valstybėje narėje4 MVĮ teikti su IN 
klausimais susijusias pro bono paslaugas, nurodytas 4 dalyje, sąrašą. 

 

Tam,  kad būtų įtraukti į rezervą,  pareiškėjai turi atitikti tinkamumo reikalavimus (žr.  
3 dalį) ir užpildyti dalyvavimo formą. 

 

Ekspertų rezervo sąrašas bus paskelbtas EUIPO svetainėje. Pažymėdami atitinkamą 
langelį formoje pareiškėjai turės patvirtinti, kad sutinka būti įrašyti į šį paskelbtiną 
sąrašą. Priešingu atveju EUIPO vardus ir pavardes (pavadinimus) saugos 
organizacijos viduje ir naudos tinkamam paslaugos teikėjui parinkti. 

 

3. Tinkamumo reikalavimai, taikomi į rezervą įtraukiant nemokamų 
paslaugų teikėjus 

 
Pareiškėjai turės užpildyti ir pateikti elektroninę priesaikos deklaraciją, kurioje 
patvirtins, kad atitinka šiuos reikalavimus: 

 
• jų verslo arba darbo vieta yra ES valstybėje narėje5 ir 

• jie turi teisę atstovauti fiziniams arba juridiniams asmenims sprendžiant IN 
klausimus Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje, Europos 
patentų tarnyboje, Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje arba ES 
valstybės narės centrinėje pramoninės nuosavybės tarnyboje6. 

 
EUIPO pasilieka teisę bet kuriuo metu paprašyti pirmiau minėtų reikalavimų 
įvykdymo dokumentinių įrodymų ir taip patikrinti deklaracijų galiojimą. 

 

Jeigu pareiškėjas neužpildo formos arba neįvykdo kurio nors iš pirmiau minėtų 
reikalavimų, jis nebus įrašytas į sąrašą. 

 
Į sąrašą pagal Europos Sąjungos prekių ženklų reglamento (ESPŽR) 120 straipsnio 
1 dalies b punktą arba Bendrijos dizaino reglamento (BDR) 78 straipsnio 4 dalį įrašyti 
atstovai laikomi atitinkančiais pirmiau minėtus reikalavimus, todėl iš jų 
nereikalaujama pateikti priesaikos deklaracijos. 

 
 
 
 
 
 
 

Vienas iš galimų alternatyvaus ginčų sprendimo rezultatų yra tai, kad MVĮ patariama kreiptis IN pro bono paslaugos 
arba ieškoti teisinės konsultacijos. 
IN pro bono paslaugos vis tiek gali apimti profesionalų atstovavimą MVĮ taikant bet kurį pirmiau minėtą taikaus ginčų 
sprendimo mechanizmą, taip pat konsultacijas dėl galimų taikaus ginčų sprendimo mechanizmų per persigalvojimo 
laikotarpį (prieštaravimo procedūroje) ir tais atvejais, kai šalims atstovaujama. 
4 Juridiniai asmenys turi būti įregistruoti ES / EEE valstybėje narėje. 
5 Juridiniai asmenys turi būti registruoti, o fizinių asmenų verslo arba darbo vieta turi būti ES / EEE valstybėje narėje. 
6 Vienodai taikoma bet kuriai ES / EEE valstybei narei. 
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4. Paslaugų rūšis ir kiekis 
 

Kiekvienas pareiškėjas turėtų nurodyti IN pagalbos, kurią jiems leidžiama teikti MVĮ ir 
kurią jis nori teikti MVĮ pagal pro bono sistemą, atsižvelgdami į savo taikytiną 
nacionalinę teisę, rūšį: 

• pagalba aiškinantis, kurios IN teisės yra tinkamiausios klientui; 

• pagalba rengiant IN teisių paraišką; 

• atstovavimas (nacionalinio ir (arba) Europos) teismo byloje; 

• komercinės / teisinės IN dokumentacijos (t. y. tokių dokumentų kaip 
licencijos, IN teisių perdavimo ir pan. sutarčių) rengimas; 

• IN teisių piniginės išraiškos strategija; 

• įmonės IN auditas; 

• pagalba sprendžiant IN muitinės ir kitus IN vykdymo užtikrinimo 
klausimus; 

• pagalba dalyvaujant IN tarnyboje vykdomoje procedūroje7; 

• pagalba MVĮ, kurios IN teises be leidimo naudoja trečiosios šalys; 

• pagalba MVĮ, kuri kaltinama IN teisių naudojimu be leidimo; 

• kiti IN klausimai. 
 

Jie taip pat nurodo konkrečius tokios paslaugos teikimo ypatumus ir sąlygas. 
 

5. Kaip pateikti paraišką? 
 

1) Suinteresuotieji pareiškėjai turi užpildyti formas, sutikti su naudojimo sąlygomis 
ir paskui jas pateikti. 

 

2) Gavusi paraišką, EUIPO patikrins, ar įvykdyti tinkamumo reikalavimai, ir gali 
paprašyti pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus. 

 
Jeigu tinkamumo reikalavimai neįvykdyti, pareiškėjo paraiška atmetama. 

 

3) Atsižvelgiant į formoje nurodytus prioritetus, pareiškėjas bus įrašytas į sąrašą. 
 

Jeigu IN specialistas į sąrašą įrašytas per klaidą arba pateikė netikslią 
informaciją, EUIPO pasilieka teisę išbraukti jo vardą ir pavardę (pavadinimą) iš 
sąrašo. 

 
EUIPO tikslas – iki 2020 m. liepos mėn. paskelbti pro bono paslaugų teikėjų sąrašą. 
Todėl pareiškėjų prašoma savo susidomėjimą pareikšti kuo greičiau. 

 

Ši procedūra yra nuolatinė ir paraiškas galima teikti neribotą laikotarpį. Nustačius šio 
kvietimo pareikšti susidomėjimą terminą, apie tai bus nedelsiant paskelbta. 

 

EUIPO nuolat atnaujins šį sąrašą, įrašydama į jį naujus pro bono paslaugų teikėjus. 
 
 
 
 

7 Žr. 1 dalyje pateiktą svarbią pastabą. 
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Į sąrašą įrašyti pro bono paslaugų tiekėjai visada turi teisę pakeisti sąraše savo vardą 
ir pavardę (pavadinimą) arba paprašyti, kad jie iš sąrašo būtų išbraukti. 

 

EUIPO nuolat tikrins iš MVĮ gaunamus pro bono IN paslaugų prašymus ir, remdamasi 
formose pateikta informacija, patikrins, ar pro bono IN paslaugų teikėjų sąraše yra 
tinkamas MVĮ paslaugų teikėjas. Paskui MVĮ gali nuspręsti, kurį paslaugų teikėją 
pasirinkti / su kuriuo paslaugų teikėju sudaryti sutartį. 

 
Baigus teikti pro bono paslaugą, EUIPO paprašys MVĮ ir pro bono paslaugų teikėjo 
užpildyti apklausos formą. EUIPO pasilieka teisę bet kuriuo metu susisiekti su bet kuria 
MVĮ arba pro bono paslaugų teikėju ir paprašyti pateikti grįžtamąją informaciją apie tai, 
ar jie patenkinti suteikta paslauga. 

 
 

6. Bendravimas su EUIPO 
 
Visus papildomos informacijos prašymus reikia teikti raštu šiuo e. pašto adresu: 
supportbusiness@euipo.europa.eu. 

 

Visi kvietimo pareikšti susidomėjimą atnaujinimai skelbiami tik EUIPO interneto 
svetainėje. Pareiškėjas privalo reguliariai lankytis svetainėje ir patikrinti paskelbtą 
informaciją. 

 
 

7. Asmens duomenys 
 

Vykdant šią procedūrą surinkti asmens duomenys bus tvarkomi pagal 2018 m. spalio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų 
apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Tarnyba asmens duomenis 
tvarkys, kaip nurodyta jos svetainėje paskelbtame pranešime apie privatumą 
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/data-protection) ir formų gale. Jeigu turite 
užklausų ir (arba) klausimų apie savo asmens duomenų tvarkymą, siųskite juos 
duomenų valdytojui, Vartotojų departamento direktoriui: 
DPOexternalusers@euipo.europa.eu.  
 
Taip pat galite kreiptis į EUIPO duomenų apsaugos pareigūną: 
DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.  

 

Jei kilusio konflikto neišsprendžia duomenų valdytojas ir (arba) DAP, skundus bet kada 
galima siųsti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui e. paštu 
edps@edps.europa.eu. 

http://www/
http://euipo.europa.eu/
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