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Alikante, 2020. gada 10. jūnijs 
 

Uzaicinājums izteikt ieinteresētību sniegt ar intelektuālo 
īpašumu saistītus bezmaksas pakalpojumus maziem un 

vidējiem uzņēmumiem (MVU)1
 

1. Pamatinformācija 
 
Pašreizējās Covid-19 krīzes kontekstā ES institūciju un struktūru mērķis ir atbalstīt un 
aktivizēt ekonomiku saskaņā ar Eiropas prioritātēm un nodrošināt ES solidaritāti ar 
MVU. MVU veido 99 % no visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā. 

 

EUIPO vēlas izveidot sarakstu, kurā iekļaut intelektuālā īpašuma aģentūras, 
advokātus, juristus un speciālistus, kuri vēlas piedāvāt bezmaksas 
pakalpojumus MVU Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs2 intelektuālā īpašuma 
tiesību jomā. 

 
Šajā uzaicinājumā izteikt ieinteresētību bezmaksas pakalpojumi nozīmē jebkuru no 
darbībām, kas norādītas 4. punktā. 

 
MVU definīcija, ko izmanto šā uzaicinājuma izteikt ieinteresētību kontekstā, ir 
sniegta Komisijas dokumentā Lietotāja rokasgrāmata par MVU definīcijas 
 piemērošanu, 2015, pamatojoties uz Komisijas Ieteikumu 2003/361/EK. 

 

Svarīga piezīme. Visi intelektuālā īpašuma bezmaksas pakalpojumi principā ir iekļauti 
šajā uzaicinājumā izteikt ieinteresētību. Tos nedrīkst jaukt ar alternatīvas strīdu 
izšķiršanas (ASI) pakalpojumu, ko sniedz EUIPO3. 

 

1 Ar šo uzaicinājumu izteikt ieinteresētību nav paredzēts izveidot pārdevēju vai iepriekš atlasītu kandidātu sarakstu, kas 
definēts Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 I pielikuma 13. iedaļā. Kopumā iekļautie eksperti izveido darba attiecības 
nepastarpināti ar MVU, kuri varēs izmantot sniegtos bezmaksas pakalpojumus. Tomēr šo uzaicinājumu izteikt 
ieinteresētību regulē ar tiem pašiem principiem, kas noteikti iepriekšminētajā regulā, t. i., pārredzamību, vienlīdzīgu 
attieksmi un proporcionalitāti. 
2 Dalība uzaicinājumā izteikt ieinteresētību ar vienlīdzīgiem noteikumiem attiecas uz visām fiziskām un juridiskām 
personām, kas ietilpst Līgumu darbības jomā. Tas ietver visas juridiskās personas, kas reģistrētas ES, un visas fiziskās 
personas, kuru uzņēmējdarbības vai darba vieta ir ES. 
Pretendenti no Islandes, Norvēģijas un Lihtenšteinas var neierobežoti piedalīties vienotajā tirgū saskaņā ar Līgumu par 
Eiropas Ekonomikas zonu, tāpēc vienlīdzīgi var piedalīties šajā uzaicinājumā izteikt ieinteresētību. 
Pretendentiem no Apvienotās Karalistes: kopš 2020. gada 1. februāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts. 
Tomēr saskaņā ar ES un Apvienotās Karalistes izstāšanās līguma 126. pantu un 127. panta 1. punktu ES tiesību akti 
paliek spēkā Apvienotajā Karalistē un turpina attiekties uz to pārejas perioda laikā, kas beigsies 2020. gada 
31. decembrī. Tādējādi šī programma attiecas uz MVU un pārstāvjiem, kas šajā pārejas periodā reģistrēti Apvienotajā 
Karalistē. 
3 Ar intelektuālo īpašumu saistītus bezmaksas pakalpojumus nejaukt ar alternatīvas strīdu izšķiršanas (ASI) 
pakalpojumu. EUIPO piedāvā īpašu nejuridisku Covid-19 pakalpojumu, lai MVU varētu pieņemt informētu lēmumu par 
to, kādus strīdu izšķiršanas mehānismus izvēlēties strīdu izšķiršanai EUIPO. 
Šo īpašo nejuridisko pakalpojumu sauc par alternatīvu strīdu izšķiršanu (ASI), un MVU var pieprasīt to šādos EUIPO 
procesos: iebildumu lietas izskatīšana (pēc miera („cooling off”) perioda nepārstāvētiem MVU); anulēšanas procedūra; 
spēkā neesamības paziņošanas procedūra; apelācijas process. Alternatīva strīdu izšķiršana neietilpst tajā darbības 
jomā, ko aptver šī ar intelektuālo īpašumu saistītu bezmaksas pakalpojumu iniciatīva. 
Alternatīvas strīdu izšķiršanas pakalpojuma funkcija ir informēt MVU par šādiem strīdu izšķiršanas mehānismiem, kas 
ir pieejami EUIPO vai citās iestādēs: mediācija, samierināšana, sarunas ar atbalstu, agrīna neitrāla novērtēšana un 
(nesaistoša) eksperta lēmums. 
Jebkurus jautājumus par ASI uzdodiet, sūtot tos pa e‑pastu BoA-ADRS@euipo.europa.eu 
Viens no iespējamiem ASI rezultātiem ir tāds, ka MVU iesaka izmantot ar intelektuālo īpašumu saistītu bezmaksas 
pakalpojumu vai sarunāt juridisku konsultāciju. 

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
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations
mailto:BoA-ADRS@euipo.europa.eu
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2. Šā uzaicinājuma izteikt ieinteresētību mērķis 
 
Izveidot tādu ekspertu (ar intelektuālo īpašumu saistītu bezmaksas pakalpojumu 
sniedzēju) kopumu, kuri ir ieinteresēti sniegt bezmaksas pakalpojumus MVU, kuri 
atrodas ES dalībvalstī4, saistībā ar intelektuālā īpašuma jautājumiem, kas norādīti 
4. punktā. 

 
Lai pretendentu iekļautu kopumā, tam ir jāatbilst atbilstības prasībām (skatīt 3. punktu) 
un jāaizpilda dalības veidlapa. 

 
Ekspertu kopumu saraksta veidā publicē EUIPO tīmekļa vietnē. Lai pretendentu 
iekļautu publicētajā sarakstā, pretendentam ir jāpiekrīt iekļaušanai, atzīmējot atbilstošo 
opciju veidlapā. Ja to neizdara, EUIPO nepublicē šādu pretendentu, bet iekļauj iekšējā 
sarakstā, kuru izmanto atbilstības procesa laikā. 

 

3. Atbilstības prasības iekļaušanai bezmaksas pakalpojumu 
sniedzēju sarakstā 

 
Pretendentiem ir jāaizpilda un jāiesniedz apliecinājums ar goda vārdu tiešsaistes 
veidlapā, lai apstiprinātu atbilstību šādām prasībām: 

 
• uzņēmējdarbības vai nodarbinātības vieta ir Eiropas Savienības dalībvalstī5 un 

• drīkst pārstāvēt fiziskas vai juridiskas personas intelektuālā īpašuma lietās 
EUIPO, EPO, Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā vai Eiropas Savienības 
dalībvalsts centrālajā rūpnieciskā īpašuma birojā6. 

 

EUIPO patur tiesības jebkurā laikā pārbaudīt apliecinājumu derīgumu, pieprasot 
dokumentālus pierādījumus atbilstībai iepriekšminētajām prasībām. 

 
Ja pretendents neaizpilda veidlapu vai neizpilda kādu no iepriekšminētajām 
prasībām, viņš netiek iekļauts sarakstā. 

 
Uzskata, ka pārstāvji, kas iekļauti sarakstos saskaņā ar ESPZR 120. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu vai Kopienas dizainparaugu regulas 78. panta 4. punktu, atbilst 
iepriekšminētajām prasībām un tāpēc viņiem nav jāiesniedz apliecinājums ar goda 
vārdu. 

 
 
 
 
 
 
 

Tomēr ar intelektuālo īpašumu saistīti bezmaksas pakalpojumi var ietvert profesionālu MVU pārstāvību jebkurā no 
iepriekšminētajiem strīdu izšķiršanas mehānismiem un tie var ietvert arī konsultācijas par iespējamiem strīdu 
izšķiršanas mehānismiem miera periodā (iebildumu lietas izskatīšanā) un gadījumos, kad puses ir pārstāvētas. 
4 Juridiskām personām jābūt reģistrētām kādā no ES/EEZ dalībvalstīm. 
5 Juridiskām personām jābūt reģistrētām, fiziskām personām jābūt uzņēmējdarbības vai nodarbinātības vietai kādā no 

ES/EEZ dalībvalstīm. 
6 Tas vienlīdz attiecas uz jebkuru ES/EEZ dalībvalsti. 

http://euipo.europa.eu/
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4. Pakalpojumu veids un daudzums 
 

Katram pretendentam jānorāda, kāda veida atbalstu saistībā ar intelektuālo īpašumu 
tas drīkst un vēlas sniegt MVU saskaņā ar bezmaksas pakalpojumu programmu 
atbilstoši piemērojamiem valsts tiesību aktiem: 

• palīdzēt izprast, kuras intelektuālā īpašuma tiesības klientam ir 
vislabākās; 

• palīdzēt sagatavot intelektuālā īpašuma tiesību pieteikumu; 

• pārstāvība tiesā (valsts un/vai Eiropas tiesā); 

• intelektuālā īpašuma komerciālu/juridisku dokumentu sagatavošana (t. i., 
nolīgumi, piem., licences, intelektuālā īpašuma tiesību nodošana u. tml.); 

• intelektuālā īpašuma tiesību monetizācijas stratēģija; 

• uzņēmējdarbības intelektuālā īpašuma revīzijas; 

• intelektuālā īpašuma muitas jautājumi un citas intelektuālā īpašuma 
tiesību īstenošanas darbības; 

• palīdzība procedūrās intelektuālā īpašuma birojā7; 

• palīdzība MVU, kura intelektuālā īpašuma tiesības izmanto trešās 
personas bez atļaujas; 

• palīdzība MVU, kuru apsūdz intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanā 
bez atļaujas; 

• citi intelektuālā īpašuma tiesību jautājumi. 
 

Pretendentiem arī jānorāda šāda pakalpojuma sniegšanas raksturs un nosacījumi. 
 

5. Kā pieteikties? 
 

1) Ieinteresētajiem pretendentiem jāaizpilda veidlapas, jāakceptē pakalpojuma 
noteikumi un jāiesniedz tās. 

 
2) Pēc pieteikuma saņemšanas EUIPO pārbauda atbilstības prasības. Var tikt 

pieprasīti attiecīgi apliecinoši dokumenti. 
 

Ja pretendents neatbilst atbilstības prasībām, pretendentu noraida. 
 
3) Pretendentu iekļauj sarakstā, pamatojoties uz veidlapā norādītajām 

preferencēm. 
 

Ja intelektuālā īpašuma speciālists sarakstā ir iekļauts kļūdaini vai sniedzis 
neprecīzu informāciju, EUIPO patur tiesības svītrot viņa vārdu/nosaukumu no 
saraksta. 

 

EUIPO mērķis ir publicēt bezmaksas pakalpojumu sniedzēju sarakstu līdz 2020. gada 
jūlijam. Tāpēc pretendenti tiek aicināti iesniegt savas intereses apliecinājumu pēc 
iespējas ātrāk. 

 
 
 
 

7 Lūdzam skatīt “Svarīgu piezīmi”, kas iekļauta 1. punktā. 

http://euipo.europa.eu/
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Šī procedūra netiek pabeigta, un tā būs atvērta pieteikumiem nenoteiktu laiku. Tiklīdz 
ir noteikts šā uzaicinājuma izteikt ieinteresētību beigu termiņš, to laicīgi paziņo. 

 

EUIPO pastāvīgi aktualizē šo sarakstu, papildinot ar jauniem bezmaksas pakalpojumu 
sniedzējiem. 

 

Bezmaksas pakalpojumu sniedzējiem, kas iekļauti sarakstā, vienmēr ir tiesības labot 
vārdu/nosaukumu vai izņemt to no saraksta. 

 
EUIPO regulāri pārbauda iesniegtos intelektuālā īpašuma bezmaksas pakalpojumu 
pieprasījumus, kas saņemti no MVU, un, pamatojoties uz veidlapās sniegto 
informāciju, sniedz MVU kontaktinformāciju no visu piemēroto intelektuālā īpašuma 
bezmaksas pakalpojumu sniedzēju saraksta. Pēc tam MVU var izlemt, kuru izvēlēties/ 
ar kuru sazināties. 

 
Pēc bezmaksas pakalpojuma pabeigšanas EUIPO lūdz gan MVU, gan bezmaksas 
pakalpojumu sniedzēju aizpildīt aptauju. EUIPO patur tiesības jebkurā laikā sazināties 
ar jebkuru MVU vai bezmaksas pakalpojumu sniedzēju, lai pieprasītu atsauksmi par 
apmierinātību ar pakalpojumu. 

 
 

6. Saziņa ar EUIPO 
 
Visi papildu informācijas pieprasījumi jānoformē rakstiski un jānosūta uz šo e-pasta 
adresi: 
supportbusiness@euipo.europa.eu. 

 

Visa aktuālākā informācija par uzaicinājumu izteikt ieinteresētību tiek paziņota tikai 
EUIPO tīmekļa vietnē. Pretendentu pienākums ir to regulāri pārbaudīt. 

 
 

7. Personas dati 
 
Personas dati, kas iegūti šīs procedūras nolūkā, tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, 
struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti. Tādēļ EUIPO apstrādā 
personas datus, kā norādīts paziņojumā par privātumu, kas publicēts biroja vietnē 
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/data-protection) un veidlapu beigās. Ja jums ir 
jebkādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, adresējiet tos datu pārzinim, rakstot 
uz šādu e-pasta adresi: DPOexternalusers@euipo.europa.eu.  
 
Varat arī sazināties ar EUIPO datu aizsardzības speciālistu (DAS), rakstot uz šādu e-
pasta adresi: DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.  

 

Gadījumos, kad datu pārzinis un/vai datu aizsardzības speciālists nav atrisinājis 
konfliktu, sūdzības jebkurā laikā var tikt sūtītas Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājam uz adresi: 
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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