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Alicante den 10 juni 2020 
 

Uppmaning att inkomma med intresseanmälan för att 
tillhandahålla kostnadsfria immaterialrättsliga tjänster till små 

och medelstora företag (1) 
 

1. Bakgrund 
 
Under den aktuella krisen på grund av covid-19 har EU:s institutioner och organ som 
mål att stödja och snabbt få igång ekonomin i överensstämmelse med europeiska 
prioriteringar och säkerställa att EU visar solidaritet med små och medelstora företag. 
Små och medelstora företag utgör 99 procent av alla företag i EU. 

 
EUIPO vill upprätta en förteckning över advokatbyråer, jurister, advokater och 
specialister inom immateriella rättigheter som är beredda att erbjuda 
kostnadsfria tjänster till små och medelstora företag i Europeiska unionens 
medlemsstater (2) inom detta område. 

 
Inom ramen för denna uppmaning att inkomma med intresseanmälan utgör 
kostnadsfria tjänster alla åtgärder som anges i punkt 4. 

 
Den definition av små och medelstora företag som används i samband med 
denna uppmaning att inkomma med intresseanmälan fastställs i kommissionens 
användarhandledning om definitionen av SMF-företag som grundas på 
kommissionens rekommendation 2003/361/EG. 

 

Viktig anmärkning: denna uppmaning att inkomma med intresseanmälan är i princip 
tillämplig på alla kostnadsfria immaterialrättsliga tjänster. Dessa ska inte förväxlas med 
de tjänster för alternativ tvistlösning (alternative dispute resolution, ADR) som EUIPO 
erbjuder (3). 

 

(1) Avsikten med denna uppmaning att inkomma med intresseanmälan är inte att det ska upprättas någon förteckning 
över leverantörer eller på förhand utvalda anbudssökande såsom avses i avsnitt 13, bilaga I till förordning (EU, 
Euratom) 2018/1046. De experter som upptas i poolen ska upprätta ett samarbete direkt med de små och medelstora 
företag som utan avgift kommer att dra nytta av deras kostnadsfria tjänster. Samma principer som fastställts i 
ovannämnda förordning, nämligen öppenhet, likabehandling och proportionalitet, ska emellertid vara tillämpliga på 
denna uppmaning att inkomma med intresseanmälan. 
(2) Deltagandet i denna uppmaning att inkomma med intresseanmälan är öppet på lika villkor för alla fysiska och 
juridiska personer på vilka fördragen är tillämpliga. Detta omfattar alla juridiska personer som är registrerade i EU och 
alla fysiska personer som har sitt driftställe eller sin anställning i EU. 
Sökande från Island, Norge och Liechtenstein deltar fullt ut på den inre marknaden enligt avtalet om Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) och har därför tillgång till denna uppmaning att inkomma med intresseanmälan 
på lika villkor. 
För brittiska sökande: sedan den 1 februari 2020 är Förenade kungariket inte längre medlem i EU. Emellertid är EU- 
rätten i enlighet med artiklarna 126 och 127.1 i avtalet om utträde mellan EU och Förenade kungariket fortfarande 
tillämplig på och i Förenade kungariket under en övergångsperiod som upphör den 31 december 2020. Detta program 
är således tillämpligt på små och medelstora företag och ombud som är etablerade i Förenade kungariket under denna 
övergångsperiod. 
(3) De kostnadsfria immaterialrättsliga tjänsterna ska inte förväxlas med tjänster för alternativ tvistlösning (alternative 
dispute resolution, ADR). 
EUIPO erbjuder särskilda icke-rättsliga tjänster i samband med covid-19 för att göra det möjligt för små och medelstora 
företag att fatta välgrundade beslut när det gäller vilka mekanismer för tvistlösning de ska välja för att lösa eventuella 
tvister vid EUIPO. 
Denna särskilda icke-rättsliga tjänst kallas ADR och kan efterfrågas av ett litet eller medelstort företag i följande 
förfaranden vid EUIPO: förfaranden om invändningar (efter förlikningsperioden för små och medelstora företag utan 
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2. Syftet med denna uppmaning att inkomma med intresseanmälan 
 
Att inrätta en pool av experter (leverantörer av kostnadsfria immaterialrättsliga tjänster) 
som är intresserade av att tillhandahålla de kostnadsfria tjänster som anges i punkt 4 
till små och medelstora företag som är etablerade i en EU-medlemsstat (4) i frågor som 
rör immateriella rättigheter. 

 
För att ingå i expertpoolen krävs det att sökande uppfyller urvalskriterierna (se punkt 
3) och fyller i ansökningsformuläret. 

 
Expertpoolen kommer att offentliggöras på EUIPO:s webbplats i form av en 
förteckning. För att upptas i den offentliggjorda förteckningen måste sökande lämna 
samtycke genom att godta det motsvarande alternativet i formuläret. Annars kommer 
EUIPO att behålla namnen internt och använda dem vid matchningsprocessen. 

 

3. Urvalskriterier för att upptas i polen av leverantörer av 
kostnadsfria tjänster 

 
Sökande måste fylla i och inge försäkran på heder om samvete i det elektroniska 
formuläret för att bekräfta att de uppfyller följande krav: 

 
• De har sitt driftställe eller sin anställning i en av EU:s medlemsstater (5). 

• De har behörighet att företräda fysiska eller juridiska personer vid EUIPO, 
EPO, Benelux byrå för immateriell äganderätt eller det centrala organet för 
industriell äganderätt i en EU-medlemsstat (6). 

 

EUIPO förbehåller sig rätten att kontrollera huruvida försäkringarna är giltiga genom 
att när som helst begära dokumenterad bevisning på ovannämnda krav. 

 
Om en sökande inte fyller i formuläret eller inte uppfyller något av ovanstående krav 
kommer denne inte att upptas i förteckningen. 

 
Ombud som är upptagna i förteckningarna enligt artikel 120.1 b i 
varumärkesförordningen eller artikel 78.4 i förordningen om gemenskapsformgivning 
anses uppfylla ovanstående krav och behöver därför inte inge försäkran på heder 
och samvete. 

 

ombud), förfaranden om annullering, förfaranden om ogiltighetsförklaring och överklagandeförfaranden. ADR faller 
utanför tillämpningsområdet för det aktuella initiativet för kostnadsfria immaterialrättsliga tjänster. 
Syftet med ADR-tjänsterna är att informera små och medelstora företag om följande mekanismer för tvistlösning som 
är tillgängliga antingen vid EUIPO eller på annat håll: medling, förlikning, bistånd vid förhandlingar, tidig neutral 
utvärdering och (icke-bindande) expertbedömningar. 
För eventuella frågor om ADR, skicka ett e-postmeddelande till BoA-ADRS@euipo.europa.eu 
Ett möjligt utfall vid ADR är att det aktuella företaget erhåller rådet att vända sig till den kostnadsfria immaterialrättsliga 
tjänsten eller söka juridisk rådgivning. 
Den kostnadsfria immaterialrättsliga tjänsten kan emellertid omfatta auktoriserade ombud för små och medelstora 
företag i någon av de mekanismer för tvistlösning som anges ovan och kan även omfatta rådgivning om eventuella 
mekanismer för tvistlösning under förlikningsperioden (i förfaranden om invändningar) och där parterna har ombud. 
(4) Juridiska personer ska vara registrerade i en EU/EES-stat. 
(5) Juridiska personer ska vara registrerade, fysiska personer ska ha sitt driftställe eller sin anställning i en EU/EES- 
stat. 
(6) Detta gäller i samma utsträckning för en EU/EES-stat. 
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4. Typen och mängden av tjänster 
 
Varje sökande ska ange vilken typ av immaterialrättsligt stöd denne får och vill erbjuda 
små och medelstora företag under ett kostnadsfritt program i enlighet med deras 
tillämpliga nationella lagstiftning. 

• Hjälp att förstå vilka immateriella rättigheter som är bäst för kunden. 

• Hjälp att förbereda en ansökan om immateriella rättigheter. 

• Företrädande vid domstolsförfaranden (nationella domstolar och/eller 
unionsdomstolar). 

• Förberedelse av kommersiell/rättslig dokumentation av immateriella 
rättigheter (avtal såsom licenser, överföring av immateriella rättigheter 
etc.). 

• Strategi för monetarisering av immateriella rättigheter. 

• Revision av företags immateriella rättigheter. 

• Tullfrågor och andra verkställighetsåtgärder med koppling till immateriella 
rättigheter. 

• Bistånd vid förfaranden vid en immaterialrättsmyndighet (7). 

• Bistånd till små och medelstora företag vars immateriella rättigheter 
används av tredje man utan tillstånd. 

• Bistånd till små och medelstora företag som har anklagats för att 
använda immateriella rättigheter utan tillstånd. 

• Andra frågor som rör immateriella rättigheter. 
 

Sökandena ska även specificera förutsättningarna och villkoren för tillhandahållande 
av sådana tjänster. 

 

5. Hur du ansöker 
 

1) Intresserade sökande ska fylla i formulären, godkänna villkoren för tjänsterna 
och sedan lämna in dem. 

 
2) EUIPO kommer att kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda när myndigheten 

erhåller ansökan och kan begära relevanta stödjande dokument. 
 

Om urvalskriterierna inte är uppfyllda kommer sökanden inte att godkännas. 
 
3) Sökanden kommer att upptas i förteckningen på grundval av de preferenser som 

angetts i formuläret. 
 

Om någon leverantör av immateriella rättigheter har upptagits i förteckningen av 
misstag, eller tillhandahållit felaktig information förbehåller sig EUIPO rätten att 
ta bort dennes namn från förteckningen. 

 
 
 
 

(7) Hänvisning till den viktiga anmärkningen i punkt 1. 
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EUIPO har som mål att offentliggöra förteckningen över leverantörer av kostnadsfria 
tjänster i juli 2020. Sökande uppmanas därför inkomma med sin intresseanmälan så 
snart som möjligt. 

 

Detta är ett pågående förfarande och kommer att vara öppet för ansökningar på 
obestämd tid. Så snart som en frist för giltigheten har fastställts för denna uppmaning 
att inkomma med intresseanmälan kommer detta att meddelas i god tid. 

 
EUIPO kommer kontinuerligt att uppdatera denna förteckning med nya leverantörer av 
kostnadsfria tjänster. 

 

De leverantörer av kostnadsfria tjänster som upptagits i förteckningen har alltid rätt att 
på begäran göra ändringar eller ta bort sitt namn från förteckningen. 

 

EUIPO kommer regelbundet att kontrollera de förfrågningar om kostnadsfria tjänster i 
samband med immateriella rättigheter som inkommer från små och medelstora företag 
och matcha dessa företag mot förteckningen över alla lämpliga leverantörer på grundval 
av den information som lämnats i formulären. De små och medelstora företagen kan 
sedan besluta vilken leverantör de väljer/kontaktar. 

 
I samband med ingåendet av den kostnadsfria tjänsten kommer EUIPO att be både 
företaget och leverantören att svara på en undersökning. EUIPO förbehåller sig rätten 
att när som helst kontakta samtliga små och medelstora företag eller leverantörer av 
kostnadsfria tjänster för att begära återkoppling om deras belåtenhet med tjänsten. 

 
 

6. Kommunikation med EUIPO 
 
Samtliga förfrågningar om ytterligare information ska göras skriftligen och skickas till 
följande e-postadress: 
supportbusiness@euipo.europa.eu. 

 

Eventuella uppdateringar av denna uppmaning att inkomma med intresseanmälan 
kommer uteslutande att meddelas på EUIPO:s webbplats. Det är sökandens ansvar att 
regelbundet kontrollera den. 

 
 

7. Personuppgifter 
 
Personuppgifter som samlats in för detta förfarande kommer att behandlas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 
2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 
som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana 
uppgifter. Således kommer myndigheten att behandla personuppgifter på det sätt som 
anges i den integritetspolicy som offentliggjorts på myndighetens webbplats 
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/data-protection) och i slutet av formulären. Om du 
har frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta den 
personuppgiftsansvarige, chefen för kundtjänstavdelningen, på 
DPOexternalusers@euipo.europa.eu.  
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Du kan även kontakta EUIPO:s dataskyddsombud på 
DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.  

 

I fall där konflikten inte löses av den personuppgiftsansvarige och/eller 
dataskyddsombudet, kan klagomål när som helst inges till Europeiska 
datatillsynsmannen: edps@edps.europa.eu.
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