Alicante, 10 iunie 2020

Cerere de exprimare a interesului pentru furnizarea de servicii
de proprietate intelectuală (PI) pro bono pentru întreprinderile
mici și mijlocii (IMM-uri) (1)
1.

Context

În contextul crizei actuale COVID-19, instituțiile și organismele UE își propun să
sprijine și să relanseze economia în conformitate cu prioritățile europene și asigurând
solidaritatea UE cu IMM-urile. IMM-urile reprezintă 99 % din totalul întreprinderilor din
UE.
EUIPO urmărește să întocmească o listă de firme de avocatură, avocați și
specialiști din domeniul PI dispuși să ofere gratuit servicii de PI pro bono pentru
IMM-urile din statele membre ale Uniunii Europene (UE) (2) în domeniul
drepturilor de proprietate intelectuală (DPI).
În sensul prezentei cereri de exprimare a interesului, serviciile pro bono constau în
oricare dintre activitățile specificate la punctul 4.
Definiția IMM-ului utilizată în contextul acestei cereri de exprimare a interesului
este prevăzută în definiția IMM-ului dată de Comisie - ghidul utilizatorului 2015
pe baza Recomandării 2003/361/CE a Comisiei.
Notă importantă: toate serviciile de PI pro bono sunt, în principiu, cuprinse în această
cerere de exprimare a interesului. Acestea nu trebuie confundate cu serviciile de
soluționare eficace a litigiilor (SEL) oferite de EUIPO (3).
(1) Această cerere de exprimare a interesului nu are ca scop stabilirea unei liste de furnizori sau candidați preselectați,
în conformitate cu secțiunea 13 anexa I la Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. Experții incluși în grup vor stabili
relația de lucru direct cu IMM-urile care vor beneficia gratuit de serviciile pro bono ale acestora. Totuși, această cerere
de exprimare a interesului va fi guvernată de aceleași principii stabilite în regulamentul menționat mai sus, adică
principiul transparenței, al egalității de tratament și principiul proporționalității.
(2) Participarea la această cerere de exprimare a interesului este deschisă în condiții egale tuturor persoanelor fizice și
juridice care intră în sfera de aplicare a tratatelor. Aceasta include toate persoanele juridice înregistrate în UE și toate
persoanele fizice care își desfășoară activitatea sau sunt angajate în UE.
Solicitanții din Islanda, Norvegia și Liechtenstein beneficiază de participare deplină pe piața unică conform Acordului
privind Spațiul Economic European (SEE) și, prin urmare, au acces egal la această cerere de exprimare a interesului.
Pentru solicitanții din Regatul Unit: începând cu 1 februarie 2020, Regatul Unit nu mai este stat membru al UE. Cu
toate acestea, în conformitate cu articolul 126 și cu articolul 127 alineatul (1) din Acordul de retragere dintre UE și
Regatul Unit, legislația UE continuă să se aplice și în Regatul Unit în perioada de tranziție care se va încheia la 31
decembrie 2020. Acest program se extinde astfel și la IMM-urile și la reprezentanții lor stabiliți în Regatul Unit pe
perioada de tranziție.
(3) Serviciile de PI pro bono nu trebuie confundate cu serviciul de soluționare eficace a litigiilor (SEL).
EUIPO oferă un serviciu non-juridic COVID-19 special pentru a permite IMM-urilor să ia o decizie în cunoștință de
cauză privind alegerea mecanismului de soluționare a litigiilor potrivit pentru a rezolva eventualele litigii în fața EUIPO.
Acest serviciu special non-juridic se numește SEL și poate fi solicitat de IMM-uri în următoarele proceduri EUIPO:
proceduri de opoziție (după perioada de reflecție pentru IMM-urile nereprezentate); proceduri de anulare; proceduri de
declarare a nulității; procedura de recurs. SEL se află în afara domeniului de aplicare al inițiativei pro bono privind PI.
Funcția serviciului SEL este de a informa IMM-urile despre următoarele mecanisme de soluționare disponibile fie la
EUIPO, fie în altă parte: mediere, conciliere, negociere asistată, evaluare neutră timpurie și decizii ale experților (fără
caracter obligatoriu).
Pentru eventuale întrebări despre SEL, trimiteți un e-mail la BoA-ADRS@euipo.europa.eu
Unul dintre rezultatele posibile ale SEL este recomandarea ca IMM-ul să se adreseze serviciului de PI pro bono sau
să solicite consultanță juridică.
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2.

Scopul acestei cereri de exprimare a interesului

Crearea unui grup de experți (furnizori de servicii de PI pro bono) interesați să
furnizeze serviciile pro bono specificate la punctul 4 pentru IMM-uri cu sediul într-un
stat membru al UE (4) în probleme legate de PI .
Pentru a fi incluși în grup, va trebui ca solicitanții să îndeplinească cerințele de
eligibilitate (vezi punctul 3) și să completeze formularul de participare.
Grupul de experți va fi publicat pe site-ul EUIPO sub forma unei liste. Pentru a fi incluși
în această listă publicată, va trebui ca solicitanții să-și exprime acordul bifând opțiunea
corespunzătoare din formular. În caz contrar, EUIPO va păstra numele pentru a fi
utilizate intern în procesul de corelare.

3.

Cerințe de eligibilitate pentru a intra în grupul de furnizori pro
bono

Va trebui ca solicitanții să completeze și să depună declarația pe proprie răspundere
în formularul online pentru a confirma că îndeplinesc următoarele cerințe:
•
•

locul de desfășurare a activității sau de angajare se află într-un stat membru al
UE (5) și
au dreptul de a reprezenta persoane fizice sau juridice în chestiuni privind PI în
fața EUIPO, OEB, Oficiului Benelux pentru Proprietate Intelectuală (BOIP) sau
în fața oficiului central pentru proprietate industrială dintr-un stat membru al UE
(6).

EUIPO își rezervă dreptul de a verifica valabilitatea declarațiilor, solicitând în orice
moment documente justificative care să probeze îndeplinirea cerințelor de mai sus.
În cazul în care un solicitant nu completează formularul sau nu îndeplinește vreuna
dintre cerințele de mai sus, acesta nu va fi inclus în listă.
Se consideră că reprezentanții înscriși pe liste în conformitate cu articolul 120
alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene sau cu
articolul 78 alineatul (4) din RDMC îndeplinesc cerințele mai sus menționate și, prin
urmare, nu sunt obligați să depună declarația pe proprie răspundere.

Serviciile de PI pro bono pot cuprinde însă reprezentarea profesională a IMM-urilor în oricare dintre mecanismele de
soluționare menționate mai sus și pot cuprinde, de asemenea, consultanță cu privire la posibilele mecanisme de
soluționare în perioada de reflecție (în procedurile de opoziție) și în cazul în care părțile sunt reprezentate.
(4)Persoanele juridice trebuie să fie înregistrate într-un stat membru UE/SEE.
(5) Persoanele juridice trebuie să fie înregistrate, persoanele fizice trebuie să-și desfășoare activitatea sau să fie
angajate într-un stat membru UE/SEE.
(6) Se aplică în mod egal tuturor statelor membre UE/SEE.
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4.

Tipul și cantitatea serviciilor

Fiecare solicitant trebuie să indice tipul de asistență privind PI pe care poate și este
dispus să-l ofere IMM-urilor în cadrul unui program pro bono, conform legislației
naționale în vigoare:
•
să ajute clientul să înțeleagă care drepturi de PI sunt cele mai potrivite în
cazul său;
•
să ajute la pregătirea unei cereri privind drepturile de PI;
•
reprezentare în procedurile litigioase (instanță națională și/sau
europeană);
•
pregătirea documentației comerciale/juridice privind PI (adică acorduri,
precum licențe, transferuri de drepturi de PI etc.);
•
strategia de monetizare a drepturilor de PI;
•
audituri privind PI pentru întreprinderi;
•
probleme vamale privind PI și alte acțiuni privind respectarea PI;
•
asistență privind procedurile în fața unui oficiu pentru PI (7);
•
asistență pentru o IMM ale cărei drepturi de PI sunt utilizate de terți fără
permisiune;
•
asistență pentru o IMM care este acuzată că a utilizat drepturi de PI fără
permisiune;
•
alte probleme privind PI.
De asemenea, vor specifica caracteristicile și condițiile pentru furnizarea unui astfel de
serviciu.

5.

Depunerea cererii

1)

Solicitanții interesați trebuie să completeze formularele, să accepte condițiile și
apoi să le trimită.

2)

La primirea cererii, EUIPO va verifica cerințele de eligibilitate - pot fi solicitate
documente justificative relevante.
Dacă nu sunt îndeplinite cerințele de eligibilitate, solicitantul va fi eliminat din
listă.

3)

Solicitantul va fi inclus în listă în funcție de preferințele indicate în formular.
Dacă profesionistul în domeniul PI a fost inclus în mod eronat în listă sau a
furnizat informații inexacte, EUIPO își rezervă dreptul de a-i elimina numele din
listă.

EUIPO își propune să publice lista furnizorilor pro bono până la începutul lunii iulie
2020. Prin urmare, solicitanții sunt invitați să trimită cererea de exprimare a interesului
cât mai curând.

(7) Vă rugăm să consultați „Nota importantă” de la punctul 1.
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Aceasta este o procedură în curs de desfășurare și va rămâne deschisă pentru cereri
pe perioadă nedeterminată. De îndată ce va fi stabilit un termen limită pentru
valabilitatea acestei cereri de exprimare a interesului, acesta va fi anunțat printr-o
notificare corespunzătoare.
EUIPO va actualiza continuu această listă, adăugând noi furnizori pro bono.
Furnizorii pro bono incluși în listă vor avea întotdeauna dreptul de a-și modifica sau
retrage la cerere numele din listă.
EUIPO va verifica în mod regulat cererile de servicii de PI pro bono primite de la IMMuri și va corela IMM-urile cu lista tuturor furnizorilor de servicii de PI pro bono adecvați
pe baza informațiilor furnizate în formulare. IMM-ul poate decide apoi pe cine să
selecteze/contacteze.
După încheierea serviciului pro bono, EUIPO va solicita atât IMM-ului, cât și
furnizorului pro bono să participe la un sondaj. EUIPO își rezervă dreptul de a contacta
oricând orice IMM sau furnizor pro bono pentru a solicita feedback cu privire la
satisfacția privind serviciul.

6.

Comunicarea cu EUIPO

Solicitările de informații suplimentare trebuie făcute în scris și trimise la următoarea
adresă de e-mail:
supportbusiness@euipo.europa.eu.
Actualizările cererii de exprimare a interesului vor fi anunțate exclusiv pe site-ul
EUIPO. Este responsabilitatea solicitantului să verifice acest site în mod regulat.

7.

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal culese în scopul prezentei proceduri vor fi prelucrate în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al
Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile
și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date. Prin urmare, Oficiul va
prelucra datele cu caracter personal, așa cum este indicat în declarația de
confidențialitate publicată pe site-ul Oficiului (https://euipo.europa.eu/ohimportal/dataprotection) și la finalul formularelor. În cazul în care aveți întrebări cu privire la
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să le adresați
operatorului
de
date,
directorul
departamentului
Clienți,
la
adresa:
DPOexternalusers@euipo.europa.eu.
De asemenea, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor din cadrul EUIPO
la adresa: DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.
În cazurile în care conflictul nu este soluționat de operator și/sau de RPD, se poate
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adresa oricând o plângere Autorității Europene pentru Protecția Datelor:
edps@edps.europa.eu.
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