
 

 

 
EUIPO PAGRINDINIŲ NAUDOTOJŲ PROGRAMOS 

NUOSTATOS IR SĄLYGOS 
 
 

I. EUIPO pagrindinių naudotojų programos tikslas 
 

1 straipsnis 
 

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (toliau – EUIPO) sukūrė naują 
elektroninę platformą, skirtą ryšiams su ja palaikyti ir jos vykdomai komunikacijos veiklai, 
siekdama atnaujinti ir supaprastinti savo informacines sistemas ir tapti savo klientams 
naudinga visaverte e. organizacija. 
 
EUIPO pagrindinių naudotojų programos tikslas – teikti pagalbos paslaugas ir priemones 
naudotojams, kurie įsipareigoja bendrauti su EUIPO naudodamiesi elektroninėmis ryšių 
priemonėmis (toliau – pagrindinis naudotojas). 
 
 

II. Dalyvavimo EUIPO pagrindinių naudotojų programoje sąlygos 
 

2 straipsnis 
 

Kad galėtų dalyvauti EUIPO pagrindinių naudotojų programoje, naudotojas turi: 
 

a) patvirtinti, kad sutinka gauti EUIPO pranešimus elektroniniu būdu, 
b) turėti aktyvią paskyrą EUIPO svetainėje, 
c) naudoti EUIPO elektronines ryšio priemones paraiškoms, prašymams ir laiškams 

EUIPO siųsti, taip IN teisių gynimo veiksmams vykdyti („IP Enforcement Portal“) – 

ypač prašymams imtis muitinės veiksmų teikti – ir informacijai apie IN teisių 

pažeidimus už ES ribų Europos Komisijai (Prekybos GD) teikti, 

d) sutikti naudotis popierinėmis neelektroninėmis priemonėmis tik tuo atveju, kai kyla 
techninių problemų arba susidaro panašios išskirtinės aplinkybės. 

 
 

III. EUIPO pagrindiniams naudotojams teikiamos pagalbos paslaugos ir 
priemonės 

 
3 straipsnis 

 
Naujoje elektroninėje ryšių su EUIPO platformoje pagrindiniam naudotojui bus prieinamos 
tokios funkcijos: 
 

a) skiltyje „User Area“ bus galima tvarkyti savo ESPŽ ir (arba) RBD paketą naudojantis 
viena bendra paskyra ir sukurti papildomas paskyras savo komandos nariams; 

b) skiltyje „User Area“ bus reguliariai teikiami statistiniai duomenys apie EUIPO 
vykdomus procesus, pvz., EUIPO vykdomų procesų kiekį, naudojimąsi 
elektroninėmis ryšių priemonėmis, mokėjimo metodus ar protestų rodiklį; 

c) skiltyje „User Area“ bus reguliariai teikiamos pagrindiniams naudotojams aktualios 
naujienos; 

d) skiltyje „User Area“ bus tiesioginė nuoroda į „IP Enforcement Portal“; 
e) b) ir c) funkcijoms galima nusistatyti elektroninį įspėjimą; 
f) naudotojo žymėjimo sistemoje bus galima išsaugoti ESPŽ paraišką xml formatu, ją 

peržiūrėti ir pateikti, ir tada įkelti į ESPŽ elektroninių paraiškų teikimo sistemą. 



 

 

 
4 straipsnis 

 
Pagal EUIPO mokymo programą 2 pagrindinio naudotojo komandos nariai pirmenybės 
tvarka bus pakviesti dalyvauti internetinių priemonių ir duomenų bazių, taip pat „IP 
Enforcement Portal“ naudojimo mokymuose ir EUIPO rengiamuose specialiai teisininko 
padėjėjams skirtuose mokymuose. 
 

5 straipsnis 
 

EUIPO pagrindiniam naudotojui patars, kaip veiksmingai naudotis priemonėmis ir duomenų 
bazėmis bei elektroninėmis ryšio priemonėmis, taip pat teiks pagalbą siekdamas, kad kuo 
daugiau bylų būtų tvarkoma automatizuotai. Teisių gynimo srityje bus patariama, kaip 
veiksmingai naudotis teisių gynimo priemonėmis ir elektroniniais prašymais imtis muitinės 
veiksmų. 
Ši pagalba jokiu būdu nebus teikiama bylos ir (arba) prašymo turinio klausimais ir (arba) 
nelems bylos ir (arba) prašymo nagrinėjimo baigties. 
 

6 straipsnis 
 

EUIPO pasilieka teisę keisti šias nuostatas ir sąlygas, nutraukti arba atidėti siūlomų 
pagalbos paslaugų ir priemonių įgyvendinimą tuo atveju, jei staiga neliktų išteklių ar dėl kitų 
pagrįstų su tarnybos interesais susijusių priežasčių. 
 

7 straipsnis 
 

Pagrindinis naudotojas įsipareigoja nesinaudoti savo dalyvavimu EUIPO pagrindinių 
naudotojų programoje kaip priemone reklamuoti ar populiarinti savo profesinę veiklą tarp 
esamų ar potencialių klientų nurodydamas, kad jis turi privilegijuotą galimybę naudotis 
EUIPO siūlomomis paslaugomis ir priemonėmis arba kad jo bylos EUIPO tvarkomos 
privilegijuota tvarka. 
 

8 straipsnis 
 

Pradinė dalyvavimo EUIPO pagrindinio naudotojo programoje trukmė – vieni metai. Kasmet 
ji automatiškai pratęsiama dar vieniems metams, nebent atlikusi patikrinimą EUIPO 
naudotojui praneša, kad jis nebeatitinka dalyvavimo sąlygų. Gavus tokį pranešimą, kliento 
dalyvavimas EUIPO pagrindinio naudotojo programoje nutraukiamas per pranešime 
nurodytą laiką. 
 

 
9 straipsnis 

 
EUIPO asmens duomenis tvarko šių Nuostatų ir sąlygų 3 straipsnyje nurodyta paskirtimi. 
Tarnyba asmens duomenis tvarko laikydamasi 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. 


