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1. ĮVADAS 

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos, tęsdamos bendradarbiavimą Europos prekių ženklų ir dizaino 

tinkle įgyvendinant Konvergencijos programą,  susitarė dėl bendrosios praktikos dizainams. Tai pirma bendroji praktika, 

taikoma dizainams, kurios tikslas - pateikti nagrinėjimo procedūrų gaires apie tai, kaip teisingai naudoti nesaugomus 

elementus, vaizdų rūšis ir kaip pateikti dizainus neutraliame fone. Be to, bendrojoje praktikoje taip pat apžvelgiami 

tarnybų taikomi kokybės standartai dizaino paraiškoms, gautoms tiek elektroniniu būdu, tiek popierine forma.  

Šiame bendrame pranešime apibendrinta bendroji praktika skelbiama viešai, siekiant toliau didinti skaidrumą, teisinį 

apibrėžtumą ir nuspėjamumą, kuris yra vienodai naudingas ekspertams ir vartotojams. 

Projektas neapima šių aspektų : 

 žodinių nesaugomų elementų; 

 papildomų elementų (ne visos tarnybos mano, kad papildomi elementai priklauso neutralaus fono koncepcijai); 

 prioriteto (ne visos tarnybos nagrinėja prašymus suteikti prioritetą); 

 dizaino prieinamumo visuomenei (ne visose tarnybose taikomos pripažinimo negaliojančiu procedūros); 

 dizaino vaizdų skaičiaus (dauguma tarnybų susiduria su teisiniais apribojimais); 

 kompiuterinių - animacinių vaizdų, trimačių (3D) vaizdų (dauguma tarnybų susiduria su teisiniais apribojimais).  

 

2. BENDROJI PRAKTIKA 

Bendras pranešimas  apibendrina pagrindines bendrosios praktikos nuostatas ir principus.  

 

Išsamų tekstą ir visus pavyzdžius, panaudotus bendrųjų kriterijų iliustravimui, galima rasti priede Nr. 1. Kokybės 

standartų lyginamojo tyrimo rezultatus, taikomus dizaino paraiškoms, gautoms tiek elektroniniu būdu, tiek popierine 

forma, galima rasti priedo Nr. 1 pabaigoje. 

 

Vaizdai turi būti geros kokybės, leidžiančios juos atkurti. Siekiant nustatyti dizaino grafinių vaizdų pateikimui keliamus 

reikalavimus, atsižvelgiama į žemiau išvardintus kriterijus:  

NESAUGOMI ELEMENTAI  

Apibrėžimas Nesaugomi vaizdiniai dizaino elementai - tai dizaino savybės, kurioms  pareiškėjas 

neprašo suteikti apsaugos, arba kurioms nesuteikiama apsauga, registruojant 

dizainą. Taigi, nesaugomi elementai  parodo, kurių dizaino savybių  neketinama 

apsaugoti. 

Reikalavimai 

 

 

 

 

Nesaugomi dizaino elementai bus priimtini tik tais atvejais, kai jie: 

 aiškiai nurodys, kad pareiškėjas neprašo suteikti apsaugos tam tikroms 
vaizde parodytoms dizaino savybėms;  

 bus parodyti  kiekviename dizaino vaizde, kuriame bus matomi. 
 

1 
RBD Nr. 002322644-0001 (07.02) (Keptuvės rankena). 

 Savininkas: Actervis, GMBH. 

 

                                                      
1 Aiškumo dėlei varnele „ “ pažymėti tinkami pavyzdžiai, o kryželiu „ “ – netinkami pavyzdžiai. 
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Rekomendacijos / Gairės Pirmenybė teikiama grafiniams vaizdams arba nuotraukoms, kuriose matomas 
tik prašomas apsaugoti dizainas. 
 
Tačiau nesaugomi elemantai gali būti nurodomi tais atvejais, kai grafiniame dizaino 
vaizde arba nuotraukose matomos gaminio dalys, kurioms neprašoma suteikti 
apsaugos. Tokiais atvejais nesaugomi elementai turi būti aiškūs ir neabejotini: 
dizaino savybes, kurioms prašoma suteikti apsaugą, būtina aiškiai atskirti nuo 
dizaino savybių, kurioms neprašoma apsaugos.  
 
Nurodant nesaugomus elementus, rekomenduojama naudoti brūkšnines linijas. 
Kitos rūšies nesaugomi elementai  – šešėliavimas, ribinės linijos ar neryškus 
vaizdavimas – gali būti naudojami tik tais atvejais, kai brūkšninių linijų negalima 
panaudoti dėl techninių priežasčių (pvz., kai jos yra naudojamos peltakiams 
drabužiuose ar modeliuose pažymėti, arba kai yra naudojamos nuotraukos). 
 

a) Brūkšninės linijos 

 

 

 

 

 

 

 

Nesaugomus elementus rekomenduojama pažymėti brūkšninėmis linijomis. Šios 
linijos  naudojamos norint parodyti, dizaino savybes, kurioms nėra prašoma 
apsaugos.  
Dizaino vaizdai yra laikomi priimtinais, kai savybės, kurioms nėra prašoma 
apsaugos, yra aiškiai pavaizduotos brūkšninėmis linijomis, o savybės, kurioms 
prašoma apsaugos, pavaizduotos vientisomis  linijomis. 
 

                                      
 
 
 
 
Tais atvejais, kai brūkšninės linijos žymi dizaino savybes ir tam tikra dizaino dalis turi 
būti nurodyta kaip nesaugomas elementas, gali būti naudojami kiti  nesaugomų 
elementų atvaizdavimo būdai. 
 

b) Šešėliavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nors brūkšninės linijos yra rekomenduojamas nesaugomų elementų atvaizdavimo 

būdas, tačiau, jeigu jų negalima panaudoti, šešėliavimas galėtų būti kita alternatyva. 

Taikant šį būdą, nesaugomi elementai pavaizduojami, naudojant kontrastinius 

atspalvius, neryškia spalva pažymint tas dizaino savybes, kurioms neprašoma 

apsaugos. 

Dizaino savybės, kurioms prašoma suteikti apsaugą, turi būti aiškiai suvokiamos,  o 

nesaugomos dizaino savybės  turi būti pavaizduotos, naudojant kitokį atspalvį ir taip, 

kad jos būtų neryškios arba nepastebimos. 

 

 

BX registruotas dizainas Nr. 38212-0001 (12.16) 
(Galinio vaizdo veidrodėliai).  Savininkas: 

Interimage BV. 

HU registruotas dizainas Nr. D9900409-0001 
(08.04) (Atsuktuvo rankenėlė). 

Savininkas: Cooper Industries, Inc. 

RBD Nr. 000910146-0004 (12.08) (Automobilių dalys). 
 Savininkas: TOYOTA MOTOR CORPORATION. 
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c) Ribinės linijos Nors brūkšninės linijos yra rekomenduojamas nesaugomų elementų atvaizdavimo 

būdas, tačiau,  jeigu jų negalima panaudoti, ribinės linijos galėtų būti kita alternatyva. 

Naudojant šį nesaugomų elementų pavaizdavimo būdą,  dizaino savybės, kurioms 

prašoma suteikti apsaugą, turėtų būti aiškiai matomos ribinių linijų apibrėžtame 

plote, tuo tarpu bus laikoma, kad visos už ribinės linijos esančios dizaino savybės 

yra nesaugomi elementai, kuriems apsauga nebus suteikta. Atsižvelgiant į riziką, 

susijusią su tuo, kad į ribinėmis linijomis pažymėtą plotą gali patekti ne tik dizainas, 

piešiniuose ar nuotraukose jos turi būti naudojamos itin kruopščiai. 

                             

 

d) Neryškus 

vaizdavimas 

Nors brūkšninės linijos yra rekomenduojamas nesaugomų elementų atvaizdavimo 

būdas, tačiau jeigu jų negalima panaudoti, neryškus vaizdavimas galėtų būti kita 

alternatyva. Šiam nesaugomų elementų pavaizdavimo būdui,  būdingas neryškus tų 

dizaino savybių, kurioms neprašoma apsaugos,  vaizdavimas ir jis gali būti 

priimtinas tik tuo atveju, jeigu dizaino savybes, kurioms prašoma suteikti apsaugą, 

galima aiškiai atskirti nuo nesaugomų elementų (neryškiai pavaizduotų dizaino 

savybių). 

 

 

 

 

VAIZDŲ RŪŠYS 

Apibrėžimas Vaizdas yra vizualinis dizaino pateikimas. Dizainas gali būti atvaizduotas iš įvairių 

pusių (skirtingais kampais), skirtingais laiko momentais arba skirtingų padėčių.  

Bendrosios rekomendacijos   Dažniausiai vaizdų įvairiais rakursais (žr. toliau pateiktas gaires) pakanka 

visoms dizaino savybėms atskleisti. Tačiau pareiškėjas, norėdamas dar 

aiškiau atskleisti dizaino savybes, gali pateikti papildomus vaizdus 

(neleidžiama viršyti kiekvienos tarnybos nustatyto maksimalaus leistino 

vaizdų skaičiaus). 

 Pareiškėjas neprivalo pateikti tam tikro vaizdų skaičiaus arba tam tikros 

rūšies vaizdų, jeigu jau yra pilnai atskleistos visos dizaino savybės, pvz., gali 

pakakti ir vieno vaizdo. 

RBD Nr.  000244520-0002 (12.15) (Transporto priemonių ratų padangos, 
pripučiamos). Savininkas: Nokian Tyres plc. 

 

RBD Nr. 001873688-0003 (02.04)  
(Avalynės puspadžiai). Savininkas: Mjartan s.r.o. 

CP6 pavyzdys (12.16) (Transporto 
priemonių oro įleidimo grotelės) 



Convergence 

 
5 

 Vaizduose turi būti atvaizduotas tas pats dizainas, be to, kiekvienas dizaino 

vaizdas turi būti pateikiamas atskirai. 

 Jeigu gaminį sudaro keletas dalių, bent viename vaizde turi būti matomas 

visas gaminys. 

 

Gairės kiekvienai vaizdo 

rūšiai 

Vaizdai įvairiais rakursais yra tinkamiausi, norint atskleisti dizaino savybes. Tačiau, 

pareiškėjas gali savo nuožiūra pateikti papildomus vaizdus, kaip nurodyta pirmiau. 

Taigi:  

a) Vaizdai įvairiais 

rakursais 

Parodo dizainą iš skirtingų pusių (kampų), t. y. parodo dizaino vaizdą iš priekio, iš 

viršaus, iš apačios, iš dešinės pusės, iš kairės pusės, galinį vaizdą ir perspektyvinį 

vaizdą. Pareiškėjui rekomenduojama pateikti tiek vaizdų, kiek jų reikia visoms dizaino 

savybėms atskleisti. Kai kuriais atvejais pakanka pateikti vieną vaizdą. 

 

              
 
 
 

b) Padidintas dizaino dalies 

vaizdas 

Padidintu masteliu parodyta dizaino dalis 

Yra leistina pateikti atskirą vaizdą su padidinta tam tikra dizaino dalimi (detale), jei ši 

dalis (detalė) yra matoma bendrame dizaino vaizde.  

           

 

c) Kintamos padėties 

vaizdas 

Dizaino kintamos padėties vaizdas – tai vaizdas, kuris gaunamas nepridedant bei 

nepašalinant jokių dalių, bet keičiant jų padėtį.  

Vaizdai, kuriuose rodomos skirtingai išdėstytos gaminio  dalys, turi būti pateikiami 

atskirai. 

                                            

 

RBD Nr. 002325456-0001 (31.00) (Plakiklis, elektrinis(virtuvinis)). Savininkas: KENWOOD LIMITED. 

RBD Nr. 001913690-0002 (24.02) (PGR plokštelės su duobutėmis). Savininkas: ABGENE 

LIMITED 

RBD Nr. 000588694-0012 (14.03) (Moblieji telefonai). Savininkas: Fujitsu Mobile Communications 
Limited 
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d) Išskleistas vaizdas Vaizde rodomos išskleisto (išrinkto) gaminio dalys, siekiant paaiškinti, kaip dalys yra 

sujungtos. 

Šalia išskleisto gaminio vaizdų turi būti parodytas nors vienas surinkto gaminio 

vaizdas. Išskleisto gaminio dalys turi būti rodomos viena šalia kitos pagal jų surinkimo 

eiliškumą atskirame vaizde. 

                  

 

Pastaba. Papildomame vaizde parodytos išskleistos dalys gali padėti suprasti 

dizainą. Vis dėlto apsauga suteikiama tik toms dalims, kurios yra matomos 

įprastai naudojant gaminį.  

e) Fragmento vaizdas Atskirai rodomos gaminio dalys . 

Fragmentų vaizdai gali būti padidinti. Turi būti pateiktas bent vienas vaizdas, kuriame 

rodomas surinktas gaminys. 

              

 

f) Pjūvio vaizdas Skersinio pjūvio vaizdas yra papildomas vaizdas, kurio pagalba parodomos gaminio 

savybės, pvz., gaminio kontūras, paviršius, forma arba išdėstymas. 

Pjūvio vaizdai turi vienareikšmiškai priklausyti  tam pačiam dizainui ir šie vaizdai turi 

būti pateikti kartu su kitais įprastais vaizdais, pvz., perspektyviniu vaizdu. Reikėtų 

pažymėti, kad neleidžiama pateikti vaizdų, kuriuose rodomi techniniai parametrai, 

pvz., ašies linijos arba dydžiai (išmatavimai), skaičiai ir pan. 

               

 

Pastaba. Pridėti pjūvio vaizdai gali padėti lengviau suprasti dizainą. Vis dėlto 

apsauga suteikiama tik toms dalims, kurios yra matomos įprastai naudojant 

gaminį.  

HR registruotas dizainas Nr. D20140080 (24.01) (Apyrankė su raumenų stimuliatoriumi). Savininkas: Dominik Žinić 
 

RBD Nr. 2038216-0001 (15.01, 23.04) (, Oro filtrų, variklių talpyklos). Savininkas: BMC S.r.l. 
 

ES registruotas dizainas Nr. I0152702-D (01.01) ) (Sausainiai). Savininkas: CUETARA, S.L. 
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g) Momentinių vaizdų seka 

(animacinis dizainas) 

Trumpa vaizdų seka, naudojama vienam animaciniam dizainui parodyti konkrečiais 

skirtingais laiko momentais, pateikta aiškiai suprantamu vaizdų eiliškumu. Ši nuostata 

taikoma animacinei piktogramai (dizainui, kurį sudaro seka) arba animacinei grafinei 

vartotojo sąsajai (sąsajos dizainas). Tam, kad momentinių vaizdų seka būtų priimta, ji 

turi būti vizualiai susijusi (turėti bendrų požymių) ir pareiškėjas privalo išdėstyti 

vaizdus tokia tvarka, kad būtų galima aiškiai suprasti judėjimą (seką). 

 

 

h) Vaizdų pateikimo būdų 

derinimas 

Dizainą rekomenduojama pateikti naudojant tik vieną atvaizdavimo būdą 

(piešinį, nuotrauką), siekiant išvengti skirtingą bendrą įspūdį galinčių lemti aspektų 

atskleidimo. Tais atvejais, kai dizaino vaizdai yra pateikti naudojant skirtingus 

atvaizdavimo būdus, kiekvienas toks vaizdas turi būti aiškiai ir neabejotinai susijęs su 

tuo pačiu dizainu ir, lyginant dizaino savybes, derėti tarpusavyje. 

    

 

 

NEUTRALUS FONAS 

 
Siekiant nustatyti, ar fonas yra neutralus, reikėtų atsižvelgti į šiuos aspektus: 

a) su spalvotu fonu 

susiję reikalavimai 
 Viena arba dominuojanti fono spalva visada yra priimtina, jeigu ji skiriasi  nuo 

dizaino spalvų. 

 Laipsniškai kintanti spalva ir daugiau nei vienos spalvos naudojimas fone yra 

priimtinas, jeigu dizainą galima aiškiai išskirti. 

                        

 

RBD Nr. 2085894-0014 (14.04) (Animaciniai ekrano simboliai). Savininkas: NIKE Innovate C.V. 

Nebegaliojantis AT dizainas Nr. 
1747/1999 (01.01) (Ledinukas ant 
pagaliuko). Savininkas: Schöller 

Lebensmittel GMBH & O. KG 

 

FR registruotas dizainas Nr. 
955805-0005 (09.07) (Kvepalų 

buteliuko dangtelis). Savininkas: 
SNIC SARL  

 
 

CP6 pavyzdys (01.01) (Pyragas) 

CP 6 pavyzdys (21.01) (Transporto priemonė (žaislai)). 
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b) su ryškumu 

susijusę 

reikalavimai 

 Visos dizaino savybės turi būti aiškiai matomos. 

 Laikoma, kad ryškumas yra nepakankamas, jeigu fono ir dizaino spalvos yra 

panašios ir iš dalies susilieja (t. y. neaiški riba tarp gaminio ir fono). 

 Kartais tamsesnis fonas gali padėti išryškinti šviesų arba neryškų dizainą ir 

atvirkščiai. 

                              

 

c) su šešėliais ir (arba) 

atspindžiais susiję 

reikalavimai 

 Šešėliai arba atspindžiai yra priimtini, jeigu jų buvimas netrukdo atskleisti 

visas dizaino savybes. 

 Šešėliai arba atspindžiai yra nepriimtini, jeigu iš kurio nors pateikto vaizdo 

negalima vienareikšmiškai nustatyti dizaino savybių, kurioms prašoma 

suteikti apsaugą. Taip gali atsitikti tais atvejais, kai šešėliavimo ir dizaino 

spalvų ryškumas yra panašus ir (arba) šešėliai susilieja su dizainu, arba 

paslepia jo dalis, arba dėl jų iškraipomi dizaino kontūrai. 

                                         

 

 

 

 

3. ĮGYVENDINIMAS 

Kaip ir ankstesniais atvejais, ši bendroji praktika įsigaliojo per tris mėnesius nuo šio bendro 
pranešimo paskelbimo dienos. Išsamesnę informaciją apie šios bendrosios praktikos įgyvendinimą 
galima rasti toliau pateiktoje lentelėje. Įgyvendinančios tarnybos galėjo paskelbti papildomos 
informacijos savo interneto svetainėse. Bendrąją praktiką įgyvendino šios tarnybos: BG, BX, CY, 
CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK ir 
EUIPO. 
Toliau išvardytos ES tarnybos palaiko šią bendrąją praktiką, tačiau kol kas nėra jos 
įgyvendinusios: AT, FI, MT ir SE. Paskelbimo metu kelios tarnybos taiko teisinius tam tikrų 
bendrosios praktikos dalių apribojimus, todėl ji nėra įgyvendinta iki galo, būtent: Estija (pjūvio 

BX registruotas dizainas Nr. 38895-00 (25.03)  
(Stoginė (pašiūrė)).  Savininkasr:Herman 

Lankwarden 

 

DK registruotasdizainas Nr. 2013 00069 (12.11) (Krovininis 

dviratis su ratukais).  Savininkas: 3PART A/S 

Nebegaliojantis PT dizainas Nr. 420-0006 (06.01) 
(Kėdės). Savininkas: Abril Mobiliário 

CP6 pavyzdys (11.02) (Gėlių vaza) 
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vaizdas), Čekijos Respublika (momentinių vaizdų seka), Norvegija (fragmento vaizdas), Kroatija 
(pjūvio vaizdas) ir Slovėnija (pjūvio vaizdas). 

3.1. ĮGYVENDINANČIOS TARNYBOS 

ĮGYVENDINANČIŲ TARNYBŲ SĄRAŠAS, ĮGYVENDINIMO DATA IR ĮGYVENDINIMO TVARKA 

Bendrosios praktikos įgyvendinimo tarnybose apžvalga 

  Bendroji praktika bus taikoma: 

Tarnyba Įgyvendinimo data Įgyvendinimo dieną 
nagrinėjamoms 

paraiškoms 

Po įgyvendinimo datos 
pateiktoms paraiškoms 

BG 2016 7 15  X 

BX 2016 4 15 X X 

CY 2016 7 15  X 

CZ 2016 7 15  X 

DE 2016 7 15  X 

DK 2016 4 15  X 

EE 2016 7 15  X 

ES 2016 4 15  X 

FR 2016 7 15  X 

GR 2016 4 15  X 

HR 2016 4 15  X 

HU 2016 7 15  X 

IE 2016 4 15 X X 

IS 2016 4 15  X 

IT 2016 7 15  X 

LT 2016 4 15  X 

LV 2016 7 15  X 

NO 2016 4 15 X X 

PL 2016 4 15  X 

PT 2016 7 15 X X 

RO 2016 7 15  X 

SI 2016 7 15  X 

SK 2016 4 15 X X 

TR 2016 4 15  X 

UK 2016 4 15 X X 

EUIPO 2016 4 15 X X 

 



Convergence 

 
10 

PRIEDAS 

BENDROSIOS PRAKTIKOS PRINCIPAI 
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Bendrosios praktikos principai  

Konvergencijos programa  

CP6. Dizaino grafinių vaizdų pateikimas 

LT 
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1. DOKUMENTO TIKSLAS 

 

Šis dokumentas – tai bendrosios praktikos, susijusios su dizaino grafinių vaizdų pateikimui 

keliamais reikalavimais, vadovas, skirtas ES nacionalinių ir regioninių intelektinės nuosavybės 

tarnybų (toliau – tarnybos), vartotojų asociacijų, pareiškėjų ar jų atstovų naudojimuisi. 

 

Šie reikalavimai yra susiję su nesaugomais dizaino elementas, įvairių vaizdų rūšių naudojimu 

dizainui atskleisti ir dizaino pateikimu neutraliame fone. Be to, šiame dokumente taip pat 

pateikiamos rekomendacijos, kuriomis siekiama padidinti pareiškėjų supratimą apie tai, kaip 

geriausia pateikti dizainus, ir apžvelgiami kokybės standartai, kuriuos tarnybos taiko dizaino 

paraiškoms, gautoms tiek elektroniniu būdu, tiek popierine forma. 

 

Šios gairės yra susijusios tik su dizaino pateikimo nagrinėjimo procedūromis. Jose nerasite 

patarimų dėl dizaino apsaugos apimties pagal nacionalinę arba Bendrijos teisę. 

 
 

2. PROJEKTO TAIKYMO SRITIS 

 

CP 6 projektas apima: 

 

- nesaugomų dizaino elementų naudojimo analizę. Šia analize siekiama suderinti praktiką, 

susijusią su nesaugomų dizaino elementų naudojimu, kaip galimybe nurodyti dizaino savybes, 

kurioms neprašoma apsaugos; 

 

- vaizdų rūšių analizę. Šios analizės tikslas – suderinti praktiką, susijusią su vaizdų rūšimis, 

kurios yra priimtinos tarnybos, ir reikalavimus, kurie turi būti nustatyti siekiant registracijos 

paraiškoje teisingai atvaizduoti dizainą. Ši analizė taip pat padės nustatyti, ar pateikiant 

dizaino vaizdus leidžiama naudoti nuotraukų ir piešinių derinį; 

 

- neutraliam dizaino fonui keliamų reikalavimų analizę. Šios analizės tikslas – apibrėžti 

reikalavimus, padedančius nustatyti koks fonas yra laikomas neutraliu; 

 

- vaizdų formato lyginamąjį tyrimą. Šio tyrimo tikslas – pateikti kokybės standartų, kuriuos 

tarnybos taiko dizaino paraiškoms, gautoms tiek elektroniniu būdu, tiek popierine forma,  

apžvalgą. Be to, atliekant tyrimą siekiama parengti rekomendacijas dėl piešiniuose ir (arba) 

nuotraukose pateiktų dizainų vaizdų. 
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Toliau pateiktame paveiksle nurodyti keturi skirtingi tikslai. 

 

 

Dizainų konvergencijos projektas (CP 6) 

Dizaino grafinių vaizdų 

pateikimas 

1 tikslas. Nesaugomi dizaino 

elementai 

2 tikslas. Vaizdų rūšys 

3 tikslas. Neutralus fonas 

4 tikslas. Vaizdų formatas 

(pateikiamos tik bendrosios 

rekomendacijos ir lyginamosios 

analizės rezultatai). 

 
1 pav. CP 6 taikymo sritis. 

 

 

Projektas neapima šių aspektų: 

- žodinių nesaugomų dizaino elementų; 

- papildomų elementų; 

- prioriteto (ne visos tarnybos nagrinėja prašymus suteikti prioritetą); 

- dizaino prieinamumo visuomenei (ne visose tarnybose taikomos pripažinimo negaliojančiu 

procedūros); 

- dizaino vaizdų skaičiaus (įvairios tarnybos susiduria su teisiniais apribojimais); 

- kompiuterinių-animacinių vaizdų, trimačių (3D) vaizdų (įvairios tarnybos susiduria su teisiniais 

apribojimais); 

- bendrosios praktikos įgyvendinimo tarnybų vardu; 

- tarnybų parengtų gairių ir vadovų atnaujinimo. Tai bus daroma pagal įgyvendinančių tarnybų 

vidaus procedūras; 
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- teisės aktų pakeitimo tarnybų vardu; 

- bendrojoje praktikoje ir bendrame (-uose) pranešime (-uose) bus paaiškinama tik darbo 

grupės apibendrinta ir patvirtinta bendroji praktika. Teisiniai apribojimai, trukdantys įgyvendinti 

bendrąją praktiką, nebus aprašomi. Bendrosios praktikos nesilaikančių tarnybų patirtis nebus 

aprašoma. 

 

3. BENDROJI PRAKTIKA 

 

3.1. 1 tikslas. nesaugomi dizaino elementai 

 

Išsami tarnybų praktikos analizė parodė, kad, prieš pradedant įgyvendinti šį projektą, nebuvo 

nuoseklios ir bendros nesaugomų dizaino elementų naudojimo dizaino registracijos paraiškose 

praktikos. 

 

Ši analizė patvirtino, kad, nepaisant to, jog dauguma tarnybų leisdavo dizaino registracijos 

paraiškose naudoti nesaugomus dizaino elementus, nebuvo aiškių ir suderintų taisyklių 

(reikalavimų), kurios (kurie) padėtų pareiškėjams teisingai atskleisti dizaino savybes. Dėl šios 

priežasties ekspertai nevienodai suprasdavo nesaugomų dizaino elementų buvimą. 

 

Siekiant panaikinti šiuos ES praktikos skirtumus ir atsižvelgiant į tinkamo dizaino savybių 

atskleidimo, nustatant apsaugos apimtį, svarbą, šiame skyriuje apie nesaugomus dizaino 

elementus aptariami toliau nurodyti klausimai: 

 

- dizaino ir nesaugomų dizaino elemetų  apibrėžimas; 

 
- bendrieji nesaugomų dizaino elementų priimtinumo reikalavimai; 

 
- bendrosios rekomendacijos dėl nesaugomų dizaino elementų rūšių, aptariamų šiame 

dokumente; 

 
- gairės dėl kiekvienos nesaugomų dizaino elementų  rūšies. Jose aptariama: 

 

- kiekvienos nesaugomų dizaino elementų  rūšies apibrėžimas, 

- kiekvienai nesaugomų dizaino elementų  rūšiai taikomi priimtinumo reikalavimai, 

- pavyzdžiai. 
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Siūloma struktūra pateikiama toliau esančiame paveiksle. 

 

2 pav. Skyriaus, kuriame aptariami nesaugomų dizaino elementų klausimai, struktūra. 

 
 

3.1.1 Apibrėžimas 

 

a) Dizaino apibrėžimas: dizainas – tai viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš paties 

gaminio ir (arba) jo ornamentikos, specifinių linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) 

medžiagų savybių (1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/71/EB dėl 

teisinės dizaino apsaugos 1 straipsnio a punktas). 

 

b) Nesaugomų dizaino elementų apibrėžimas: nesaugomi dizaino elementai parodo dizaino 

savybes, kurioms pareiškėjas neprašo suteikti apsaugos arba kurioms nesuteikiama apsauga, registruojant 

dizainą. Todėl nesaugomi dizaino elementai parodo, kurių dizaino savybių neketinama apsaugoti. 

Tai galima padaryti: 

- dizaino savybes, kurių neprašoma apsaugoti, pavaizduojant brūkšninėmis linijomis, 

neryškiu vaizdavimu arba šešėliavimu, arba 

- dizaino savybes, kurias norima apsaugoti, parodomos ribinių linijų apibrėžtame plote, taip 

aiškiai parodant, kad už ribinių linijų esančių dizaino savybių apsaugoti neprašoma. 

 

3.1.2 Bendrieji reikalavimai 

 

Toliau aptariami bendrieji reikalavimai, kuriuos reikia įvykdyti naudojant bet kurios rūšies 

nesaugomus dizaino elementus: 

 

a) Nesaugomi dizaino elementai bus priimtini tik tuomet, kai bus aiškiai parodyta, kad pareiškėjas 

neprašo suteikti apsaugos tam tikroms vaizde parodytoms dizaino savybėms. 

 

1) Apibrėžimas 
2) Bendrieji 
priimtinumo 
reikalavimai 

3) Bendrosios 
rekomendacijos 

4) Dėl kiekvienos 
nesaugomų dizaino 
elementų rūšies: 

•Apibrėžimas. 

•Reikalavimai. 

•Pavyzdžiai. 
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b) Tuo atveju, kai yra pateikiamas daugiau nei vienas dizaino vaizdas, nesaugomi elementai  bus 

parodyti kiekviename dizaino vaizde, kuriame bus matomi. Pavyzdžiui: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

RBD Nr. 001282545-0001 (12.06) (Pramoginiai laivai).  

Savininkas: Bombardier Recreational Products Inc.  

 

 

 

 

RBD Nr. 002322644-0001 (07.02) (Keptuvių rankenos). 

Savininkas: ACTERVIS, GMBH. 

1 pavyzdys. Nuoseklus nesaugomų dizaino elementų  naudojimas. 

 

3.1.3 Bendrosios rekomendacijos 
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Pateiktų bendrųjų rekomendacijų tikslas – padėti pareiškėjams teisingai atvaizduoti nesaugomus 

elementus dizaine. Šios rekomendacijos taikomos visoms nesaugomų dizaino elementų rūšims. 

 

a) Pirmenybė teikiama grafiniams vaizdams arba nuotraukoms, kuriose matomas tik prašomas 

apsaugoti dizainas. 

 

b) Vis dėlto, siekiant suprasti dizaino, kurį siekiama apsaugoti, savybes, gali būti naudinga parodyti 

konkrečią aplinką, kurioje dizainas bus naudojamas. Tokiais atvejais gali prireikti naudoti 

nesaugomus dizaino elementus. 

 

c) Teisingas naudojimas: 

 

- Nesaugomi vaizdiniai dizaino elementai pateiktame dizaine turi būti aiškūs ir neabejotini; 

savybes, kurioms prašoma suteikti apsaugą, būtina aiškiai atskirti nuo savybių, kurių 

apsaugos neprašoma. 

 

 

  

 

 

RBD Nr. 150297-0001 (02.04) (Avalynės dalys). 

 Savininkas: Salomon SAS. 

  

Tarptautinė registracija Nr. DM/078504  

(12.08) (Transporto priemonės). Savininkas: DAIMLER AG. 

2 pavyzdys. Aiškus skirtumas tarp prašomų ir neprašomų apsaugoti savybių. 

 

- Nesaugomi vaizdiniai dizaino elementai turi būti savaime suprantami, vertinant dizaino 

visumą. 

 

- Kai dizaino vaizduose pateikiami brėžiniai, nesaugomus dizaino elementus 

rekomenduojame atvaizduoti brūkšninėmis linijomis. 
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- Tais atvejais, kai brūkšninių linijų negalima naudoti dėl techninių priežasčių (pvz., jeigu jos 

naudojamos drabužių arba jų modelių siūlėms pažymėti, arba kai naudojamos nuotraukos), 

rekomenduojama naudoti neryškų vaizdavimą, šešėliavimą ar ribines linijas. 

 

d) Kada naudoti: 

 

Nesaugomus dizaino elementus rekomenduojama naudoti tais atvejais, kai grafiniame dizaino 

vaizde arba nuotraukoje matomos gaminio dalys, kurių neprašoma apsaugoti. 

 

 

 

 

 

RBD Nr. 002182238-0002 (26.03) (Lauko apšvietimas). 

Savininkas: Stanisław Rosa trading as Zakład Produkcji 

Sprzętu Oświetleniowego ROSA. 

  

Nebegaliojantis Bendrijos dizainas Nr. 000030606-0003 (14.03) 

(Mobiliojo telefono mygtukų išdėstymas).  

Savininkas: Nokia Corporation.  

3 pavyzdys. Naudingi konteksto perteikimo vaizdai. 

 

3.1.4 Nesaugomų vaizdinių dizaino elementų rūšių naudojimo garės 

 

a) Brūkšninės linijos 

Apibrėžimas: brūkšnines linijas sudaro iš taškų arba brūkšnių (arba jų derinio) sudaryta linija, kuri 

naudojama norint parodyti, kad dizaino savybėms, pažymėtoms tokia linija, neprašoma apsaugos. 

Nesaugomų vaizdinių dizaino elementų pavaizdavimas brūkšninėmis linijomis paprastai yra 

derinamas su vientisomis linijomis. 

Reikalavimai:  
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Dizaino vaizdai laikytini priimtinais, kai savybės, kurioms nėra prašoma apsaugos, yra aiškiai 

pavaizduotos brūkšninėmis linijomis, o savybės, kurioms prašoma apsaugos, pavaizduotos 

vientisomis linijomis.  

 

 

 

BX registruotas dizainas Nr. 38212-0001 (12.16) (Galinio 

vaizdo veidrodėliai). Savininkas: Interimage BV. 

 
DK registruotas dizainas Nr. 2013 00070 (20.02) (Prekių 

sandėliavimo, eksponavimo, išdėstymo ir paskirstymo prietaiso 

dalys). Savininkas: Brynild Gruppen AS. 

 

 

 

HU registruotas dizainas Nr. D9900409-0001 (08.04) (Atsuktuvo rankenėlė). 

Savininkas: Cooper Industries, Inc. 

4 pavyzdys. Brūkšninės linijos. 

Pastaba. Jeigu brūkšninės linijos yra dizaino savybė (pvz., drabužių siūlės), tai turi būti aiškiai 

matoma vaizde. Tokiais atvejais gali būti naudinga pateikti, pvz., padidintą gaminio dalies vaizdą. 

  

 

 

 

FR registruotas dizainas Nr. 911104-0021 (02.02) (Kišenė, skirta šlapimo maišeliui laikyti). 

Savininkas: MULLIEZ FRERES SA SOCIETE INDUSTRIELLE. 

5 pavyzdys. Brūkšninės linijos kaip dizaino savybė (pvz., drabužių siūlės). 
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Pastaba. Tais atvejais, kai brūkšninės linijos yra dizaino savybė ir tam tikra dizaino dalis turi būti 

nurodyta kaip nesaugomas dizaino elementas,  gali būti naudojami kiti nesaugomų elementų 

vaizdavimo būdai, pvz., šešėliavimas, neryškus vaizdavimas arba ribinės linijos. 

 

FR registruotas dizainas Nr. 911104-0021 (02.02) (Kišenė, skirta šlapimo maišeliui laikyti). 

Savininkas: MULLIEZ FRERES SA SOCIETE INDUSTRIELLE. 

6 pavyzdys. Kitų rūšių nesaugomų elementų naudojimas, kai brūkšninės linijos yra dizaino savybė (pvz., drabužių 

siūlės). 

b) Neryškus vaizdavimas 

Apibrėžimas: neryškus vaizdavimas – tai nesaugomų dizaino elementų rūšis, kuriai būdingas 

neryškus dizaino savybių, kurių neprašoma apsaugoti, vaizdavimas dizaino paraiškoje pateiktuose 

piešiniuose arba nuotraukose. 

Reikalavimai: neryškus vaizdavimas gali būti priimtinas tik jeigu dizaino savybes, kurioms 

prašoma suteikti apsaugą, galima aiškiai atskirti nuo dizaino savybių, kurių neprašoma apsaugoti 

(neryškiai pavaizduotų dizaino savybių). 

 

 

 

 

RBD Nr.  000244520-0002 (12.15) (Pripučiamos  transporto priemonių ratų padangos). Savininkas: Nokian Tyres plc. 

7 pavyzdys. Teisingai panaudotas neryškus vaizdavimas. 
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c) Šešėliavimas 

Apibrėžimas: šešėliavimas – tai nesaugomų vaizdinių dizaino elementų rūšis, kuriai būdingas 

kontrastinis atspalvių naudojimas, neryškia spalva pažymint tas dizaino savybes, kurioms 

neprašoma apsaugos. 

Reikalavimai: naudojant šešėliavimą, dizaino savybės, kurioms prašoma suteikti apsaugą, turi 

būti  aiškiai atpažįstamos, o dizaino savybės, kurių neprašoma apsaugoti, turi būti pavaizduotos, 

naudojant kitokį atspalvį ir taip, kad jos būtų neryškios arba nepastebimos. 

 

 

 

 

RBD Nr. 000910146-0004 (12.08) (Automobilių dalys).  
Savininkas: TOYOTA MOTOR CORPORATION. 

8 pavyzdys. Teisingai panaudotas šešėliavimas. 

d) Ribinės linijos 

Apibrėžimas: ribinės linijos – tai nesaugomų vaizdinių dizaino elementų rūšis, kuri naudojama 

dizaino paraiškoje pateiktuose piešiniuose arba nuotraukose, norint parodyti, kad už ribinių linijų 

esančioms dizaino savybėms neprašoma apsaugos. 

                                 

 

 

 

RBD Nr. 002182238-0002 (26.03) (Lauko apšvietimas). 

Savininkas: Stanisław Rosa trading as Zakład Produkcji 

Sprzętu Oświetleniowego ROSA. 

RBD Nr. 001873688-0003 (02.04) (Avalynės 
puspadžiai).  

Savininkas: Mjartan s.r.o. 

9 pavyzdys. Teisingai panaudotos ribinės linijos. 
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Reikalavimai: kad vaizdai būtų priimtini, dizaino savybės kurioms prašoma suteikti apsaugą, 

turėtų būti aiškiai matomos ribinių linijų apibrėžtame plote, tuo tarpu bus laikoma, kad visoms už 

ribinės linijos ribų esančioms dizaino  savybėms  apsauga nebus suteikta. 

Rekomendacijos: atsižvelgiant į riziką, susijusią su tuo, kad į ribinėmis linijomis pažymėtą plotą 

gali patekti ne tik dizainas, piešiniuose ar nuotraukose jos turi būti naudojamos itin kruopščiai. 

Pavyzdžiui: 

 

 

 

 

CP 6 pavyzdys (12.16) (Transporto priemonių oro 

įleidimo grotelės). 

  

CP 6 pavyzdys (14.01) (Diskų grotuvo garso ėmikliai). 

10 pavyzdys. Neteisingai panaudotos ribinės linijos. 

3.2. 2 tikslas. Vaizdų rūšys 

Pareiškėjas turėtų pateikti tokius dizaino vaizdus, kurie aiškiai, visapusiškai ir išsamiai atskleistų 

dizaino savybes. Jeigu visų dizaino savybių negalima parodyti viename vaizde, pareiškėjas gali 

pateikti papildomus vaizdus, būtinus dizaino savybėms atskleisti, tačiau neleidžiama viršyti 

kiekvienos tarnybos nustatyto maksimalaus leistino vaizdų skaičiaus. 

Toliau pateiktos informacijos paskirtis – padėti pareiškėjams teisingai pateikti dizaino paraišką, 

įskaitant tinkamą vaizdo rūšies pasirinkimą, ir kartu palengvinti dizaino ekspertų darbą. Šiame 

skyriuje pateikiama: 

- vaizdo apibrėžimas; 

- priimtinų dizaino atvaizdavimo formų ir priemonių, kuriomis gali pasinaudoti pareiškėjai, 

aprašymas; 
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- bendros rekomendacijos visoms vaizdų rūšims, aptariamoms šiame dokumente, be to, 

- gairės kiekvienai vaizdo rūšiai, kuriose aptariama: 

 
- kiekvienos vaizdo rūšies aibrėžimas, 

- kiekvienai vaizdo rūšiai taikomi priimtinumo reikalavimai, 

- rekomendacijos pateikiant kiekvieną vaizdo rūšį , 

- pavyzdžiai. 

 

 Siūloma struktūra pateikiama toliau esančiame paveiksle: 

 

3 pav. Skyriaus, kuriame aptariami vaizdų rūšių klausimai, struktūra. 

 

3.2.1 Vaizdo apibrėžimas 

 

Vaizdas yra dizaino vizualinis pateikimas. Dizainas gali būti atvaizduotas iš įvairių pusių (skirtingais 

kampais), skirtingais laiko momentais arba skirtingų padėčių. 

 

3.2.2 Atvaizdavimo formos ir priemonės 

 

Dizaino vaizdą galima pateikti naudojant: 

a) piešinius; 

b) nuotraukas; 

c) visas kitas vaizdų pateikimo priemones, kurioms pritaria tarnybos. 

 

 

 

1) Vaizdo 
apibrėžimas 

2) Atvaizdavimo 
formos ir 

priemonės 

3) Bendrosios 
rekomendacijos 

4)  Kiekvienos 
vaizdo rūšies:        
- Apibrėžimas         

- Reikalavimai        -
Rekomendacijos 
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3.2.3 Bendrosios rekomendacijos, susijusios su visomis vaizdų rūšimis 

 

Toliau pateiktų bendrųjų rekomendacijų tikslas – padėti pareiškėjams teisingai atvaizduoti savo 

dizainus, naudojant įvairias vaizdų rūšis. Šios rekomendacijos taikomos visoms vaizdų rūšims: 

a) Pareiškėjas privalo kuo išsamiau atskleisti dizaino savybes. Geriausiai tai įmanoma padaryti 

naudojant perspektyvinius dizaino vaizdus. Tačiau,  pareiškėjas, siekdamas pilniau atskleisti 

sizaino savybes, gali pateikti papildomus vaizdus. 

b) Pareiškėjas neprivalo pateikti tam tikro vaizdų skaičiaus arba tam tikros rūšies vaizdų, jeigu 

pateiktame (-uose) vaizde (-uose) yra pilnai atskleistos visos dizaino savybės, pvz., gali pakakti ir 

vieno vaizdo: 

 

 

 

 

 

RBD Nr. 002324756-0001 (06.01) (Sėdimi baldai). Savininkas: 

Axmann Investment GmbH. 

  

RBD Nr. 002327015-0001 (12.11) (Dviračio rėmas).  
Savininkas: Marcin, Kacper Hajek. 

11 pavyzdys. Pakankamas vaizdas. 

c) Vaizduose turi būti atvaizduotas tas pats dizainas. 

d) Pareiškėjai gali pateikti vieną ar daugiau dizaino vaizdų. Kiekvienas vaizdas turi būti 

pateikiamas atskirai. 

e) Jeigu gaminį sudaro keletas dalių, bent viename vaizde turi būti matomas visas gaminys. 
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3.2.4 Gairės kiekvienai vaizdo rūšiai 

 

Projekte aptariamos šios vaizdų rūšys. 

 

a) Perspektyvinis vaizdas. 

b) Padidintas dizaino dalies vaizdas . 

c) Kintamos padėties vaizdas. 

d) Išskleists vaizdas. 

e) Fragmento vaizdas. 

f) Pjūvio vaizdas. 

g) Momentinių vaizdų seka (animacinis dizainas). 

h) Kelių vizualinių pateikimo būdų derinimas. 

 

a) Vaizdai įvairiais rakursais 

 
Apibrėžimas: Parodo dizainą iš skirtingų pusių (kampų), tai yra, parodo dizaino vaizdą iš priekio, 

iš viršaus, iš apačios, iš dešinės pusės, iš kairės pusės, galinį vaizdą ir perspektyvinį vaizdą. 
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RBD Nr. 002325456-0001 (31.00) (Plakikliai, elektriniai (virtuviniai)). 

Savininkas: KENWOOD LIMITED. 

12 pavyzdys. Vaizdai iš skirtingų pusių. 
 

 
 
Rekomendacijos: rekomenduojama pateikti tiek  vaizdų, kiek jų reikia  visos dizaino savybėms 

atskleisti, tačiau neleidžiama viršyti kiekvienos tarnybos nustatyto maksimalaus leistino vaizdų 

skaičiaus. Kai kuriais atvejais pakanka pateikti vieną vaizdą. 

 

 

 

 

 

RBD Nr. 002319392-0001 (25.04) (Pakojai). 

Savininkas: CDH GROUP (société par actions 

simplifiée). 

  

RBD Nr. 002327015-0001 (12.11) (Dviračio rėmas).  
Savininkas: Marcin, Kacper Hajek. 

             13 pavyzdys. Pakankamas dizaino atskleidimas. 

b) Padidintas dizaino dalies vaizdas 

 

Apibrėžimas: padidintu masteliu parodyta dizaino dalis. 
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Reikalavimai: 

- yra leistina pateikti atskirą vaizdą su padidinta tam tikra dizaino dalimi (detale), jeigu ši dalis 

(detalė) yra matoma bendrame dizaino vaizde. 

- Vaizdas, kuriame rodoma padidinta dizaino dalis, turi būti pateikiamas atskirai. 

 

 

 

 

 

RBD Nr. 001913690-0002 (24.02) (PGR plokštelės su duobutėmis). Savininkas: ABGENE LIMITED.  

14 pavyzdys. Priimtinas pateikimas (skirtingi vaizdai). 

 

  

 

  

 

CP 6 pavyzdys (32.00) (Paviršiaus pavyzdžiai). 

15 pavyzdys. Priimtinas pateikimas (tas pats vaizdas). 
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c) Kintamos padėties vaizdas 

Apibrėžimas: kintamos padėties dizaino  vaizdas - tai vaizdas,  kuris gaunamas nepridedant bei 

nepašalinant jokių gaminio dalių, bet keičiant jų padėtį. 

Šie dizaino vaizdai turi iš anksto apibrėžtas naudojimo padėtis, kurių kiekviena yra susijusi su 

konkrečiu kintamos padėties vaizdu. Kai kuriais atvejais, keičiant gaminio dalių padėtį, galime gauti  

skirtingus gaminius, pvz., krepšys, kuris gali tapti rankšluosčiu (žr. 16 pavyzdį). 

Reikalavimai: 

– vaizdai, kuriuose rodomos skirtingos gaminio dalių padėtys, yra priimtini, jeigu juose 

nepridedama ar nepašalinama nė viena detalė; 

– vaizdai su pakeistugaminio dalių išdėstymu  turi būti pateiktiatskirai. 

 

 

                        
 
 
 
 
 

                                                      

  

RBD Nr. 002257493-0001 (25.02) (Stogo konstrukcijos). Savininkas: Glazing Vision Ltd. 

 

 

RBD Nr. 000588694-0012 (14.03) (Mobilieji telefonai). Savininkas: Fujitsu Mobile 

Communications Limited. 
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RBD Nr. 002319814-0001 (06.06) (Laisvalaikio baldai). Savininkas: Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe KAREX Krzysztof Karpiński. 

 

     

RBD Nr. 002329938-0001 (06.01) (Kėdės). Savininkas: Stechert Stahlrohrmöbel GmbH. 

 

   

 

  

HR registruotas dizainas Nr. D20110100 (03.01) (Krepšys su rankšluosčiu ir pinigine). 

Savininkas: KO- 

ART proizvodni, uslužno-servisni i trgovački obrt. 

 
16 pavyzdys. Priimtini kintamos padėties vaizdai (skirtingi vaizdai) 
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d) Išskleistas vaizdas 

 
 
Apibrėžimas: išskleistas vaizdas porodo išrinkto gaminio dalis, siekiant paaiškinti, kaip dalys yra 

sujungtos. 

 

Reikalavimai: 

 
- kartu su išskleistu vaizdu turi būti pateiktas nors vienas surinkto gaminio vaizdas (žr. 18 

pavyzdį, vaizdas Nr. 2 turi būti pateiktas kartu su vaizdu Nr. 1); 

- išskleistuose vaizduose turi būti rodomos atskiros išrinkto gaminio dalys (žr. 18 pavyzdį, 

vaizdas Nr. 2); 

 

 

 

RBD Nr. 002257493-0001 (25.02) (Stogo 
konstrukcijos). 

Savininkas: Glazing Vision Ltd.   

 

RBD Nr. 000588694-0012 (14.03) (Mobilieji telefonai). Savininkas: Fujitsu Mobile  

Communications Limited. 

 
17 pavyzdys. Nepriimtini kintamos padėties vaizdai (iš anksto apibrėžtos dizaino naudojimo padėtys 

rodomos tame pačiame vaizde) 
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- išrinkto gaminio dalys turi būti rodomos viena šalia kitos pagal jų surinkimo eiliškumą (žr. 18 

pavyzdį, vaizdas Nr. 2). 

 

 

                                                                      

 

  

 

                                     

 

                                          

 

 

 Vaizdas Nr. 1 „Surinktas“       Vaizdas Nr. 2 „Išskleistas“ 

  

RBD Nr. 001847468-0003 (09.03) (Pakuotės). Savininkas: Josefa Colls Llobet. 

  

Kroatijos registruotas dizainas Nr. D20140080 (24.01) (Apyrankės su raumenų  

stimuliatoriumi). Savininkas: Dominik Žinić. 

  

RBD 001385926-0001 (09.03) (Gėrimų tara). Savininkas: Mocktail Beverages, Inc. 

 

18 pavyzdys. Išskleisti vaizdai 
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Pastaba. Papildomame vaizde parodytos išskleistos dalys gali padėti suprasti dizainą. Vis dėlto 

išskleistų vaizdų naudojimas, atvaizduojant dizainą, neturi pažeisti nacionalinėje arba Bendrijos 

teisėje nustatytų apribojimų, susijusių su gaminio dalių, kurios yra nematomos arba iš dalies 

matomos, įprastai jį naudojant, apsauga. 

 

e) Dizaino dalies vaizdas (fragmento vaizdas) 

Apibrėžimas: fragmento vaizdas – tai vaizdas, kuriame atskirai parodoma gaminio dalis. 

Fragmento vaizdą galima padidinti. 

Reikalavimai: 

- Šalia atskrai pavaizduotų gaminio dalių vaizdų (fragmentų vaizdų) turi būti parodytas nors 

vienas surinkto gaminio vaizdas (skirtingos dalys turi būti viena su kita sujungtos), žr. 19 

pavyzdį, vaizdai Nr. 2, 3 ir 4 turi būti matomi kartu su vaizdu Nr. 1). 

 
Surinkto gaminio vaizdas Nr. 1. 

 
 
 

 
Fragmento vaizdas Nr. 2. Fragmento vaizdas Nr. 3. Fragmento vaizdas Nr. 4. 

   
 

 

RBD Nr. 2038216-0001 (15.01, 23.04) (Oro filtrai, oro filtrų, variklių talpyklos). Savininkas: BMC S.r.l. 

 
19 pavyzdys. Fragmento vaizdai. 
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- Tarnybos, kurios gaminių rinkinius vertina kaip vieną gaminį, gali taikyti tuos pačius 

reikalavimus fragmantų vaizdams. 

f) Pjūvio vaizdas 

 

Apibrėžimas: pjūvio vaizdas – tai skersinio pjūvio vaizdas (papildomas vaizdas), kurio pagalba 

parodomos gaminio išvaizdos savybės , pvz., gaminio kontūras, paviršius, forma arba išdėstymas. 

 
Reikalavimai: 

 
-  vaizdai, kuriuose rodomi techniniai parametrai, pvz., ašies linijos arba dydžiai (išmatavimai), 

skaičiai ir pan., nėra priimtini; 

- pjūvio vaizde turėtų būti aiškiai matomas tas pats dizainas; 

- pjūvio vaizdai negali būti pateikti atskirai, t. y. be kitų įprastų vaizdų, pvz., be perspektyvinio 

vaizdo. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

20 pavyzdys. Pjūvio vaizdai. 

 

 

 

Ispanijos registruotas dizainas Nr. I0152702-D (01.01) (Sausainiai). Savininkas: CUETARA, S.L 

  

Beniliukso registruotas dizainas Nr. 38478-0002 (23.02) (Praustuvės). Savininkas: Maan Amsterdam Holding BV. 



Convergence 

 
36 

Pastaba. Pridėti pjūvio vaizdai gali padėti lengviau suprasti dizainą. Vis dėlto tokių vaizdų 

naudojimas, atvaizduojant dizainą, neturi pažeisti nacionalinėje arba Bendrijos teisėje nustatytų 

apribojimų, susijusių su gaminio dalių, kurios yra nematomos arba iš dalies matomos, įprastai jį 

naudojant, apsauga. 

g) Momentinių vaizdų seka (animacinis dizainas) 

 

Apibrėžimas: momentinių vaizdų seka – tai trumpa vaizdų seka, naudojama vienam animaciniam 

dizainui parodyti konkrečiais skirtingais laiko momentais, pasitelkiant aiškiai suprantamą vaizdų 

eiliškumą. Tai taikoma: 

- animacinei piktogramai (dizainui, kurį sudaro seka); 
 

 

RBD Nr. 2085894-0014 (14.04) (Animuoti ekrano simboliai). Savininkas: NIKE Innovate C.V. 

 

                
 
 
 
 
 
 
- animacinei grafinei vartotojo sąsajai (sąsajos dizainui).  
 
 

 

      

RBD Nr. 001068001-0002 (14.04) (Piktogramos, animuotos piktogramos, ekrano simboliai ir piktogramos). Savininkas: 

Deutsche Telekom AG. 

21 pavyzdys. Priimtinos anianimacinės piktogramos 
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Reikalavimai:  

- Iš esmės visi animaciniai piktogramų ir grafinės vartotojų sąsajos vaizdai turi būti vizualiai 

susiję, tai reiškia, kad jie turi turėti bendrų požymių. 

- Pareiškėjas privalo išdėstyti vaizdus tokia tvarka, kad būtų galima aiškiai suprasti judėjimą 

(seką). 

 
Pastaba. Vaizdo klipas yra vienas iš galimų tokių dizainų pateikimo būdų (galima vizualiai matyti ir 

suprasti judėjimo seką), tačiau šiuo metu turimos techninės priemonės neleidžia dizaino paraiškoje 

pateikti vaizdo klipą. 

 

h) Vaizdų pateikimo būdų derinimas 

 

Rekomendacijos: 

dizainas turėtų būti pateikiamas naudojant tik vieną atvaizdavimo būdą (piešinį arba nuotrauką), 

siekint išvengti skirtingą bendrą įspūdį galinčių lemti aspektų atskleidimo. Tais atvejais, kai dizaino 

vaizdai yra pateikti naudojant skirtingus atvaizdavimo būdus, kiekvienas toks atvaizdas turi būti 

aiškiai ir neabejotinai susijęs su tuo pačiu dizainu ir, lyginant nustatytus dizaino požymius, derėti 

tarpusavyje. 

RBD Nr. 001282388-0031 (14.04) (Animuotos grafinės naudotojo sąsajos, skirtos ekrano simboliui arba jo daliai). Savininkas: Sony 

Corporation 

22 pavyzdys. Animacinė grafinė vartotojo sąsaja.  
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CP 6 pavyzdys (21.01) (Transporto priemonės (žaislai)). 

23 pavyzdys. Nepriimtinas derinys. 

 

3.3. 3 tikslas. Neutralus fonas. 

Atlikus išsamią tarnybų praktikos, susijusios su neutraliu fonu, analizę, nustatyta, kad tarnybos 

reikalauja prašomus įregistruoti dizainus atvaizduoti ant neutralaus fono, tačiau, aiškinant   

neutralaus fono sąvoką, nėra vieningo požiūrio. Dėl tokios situacijos nebuvo įmanoma nustatyti 

aiškių ir suderintų reikalavimų, kurie padėtų pareiškėjams suprasti, kaip teisingai pateikti savo 

dizainus neutraliame fone visoje ES. 

Todėl, siekiant nustatyti, ar fonas yra neutralus, reikėtų atsižvelgti į šiuos aspektus: spalvas, 

ryškumą ir šešėlius. 

 

4 pav. Skyriaus, kuriame aptariami neutralaus fono klausimai, struktūra. 

 
 

3.3.1 Su spalvotu fonu susiję reikalavimai 

 

a) Viena arba dominuojanti fono spalva visada yra priimtina, jeigu ji išsiskiria iš dizaino spalvų. 

1) 
Spalvos 

2) 
Ryškumas 

3) 
Šešėliai 
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Nebegaliojantis AT dizainas Nr. 1747/1999 (01.01) (Ledinukai ant 

pagaliukų). Savininkas: Schöller Lebensmittel GMBH & O. KG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RBD Nr. 001390298-0001 (15.05) (Plovimo mašinų dalys). Savininkas: 

BSH Hausgeräte GmbH. 

24 pavyzdys. Priimtinas vienspalvis fonas. 

 

                                                

 

 

 

                                                   

 

  

CP 6 pavyzdys (09.02) (Kanistrai). CP 6 pavyzdys (22.05) (Žvejybos masalai). 

25 pavyzdys. Nepriimtinas vienspalvis fonas.  

 

  

RBD Nr. 002333484-0001  

(02.02) (Sporto apranga). Savininkas: La Hoya Lorca - Club 

de fútbol 

Nebegaliojantis GR dizainas Nr. 20040600136-0001 

(11.01) (Apyrankė). Savininkas: Maria Mantzagrioti 

Meimaridi. 

26 pavyzdys. Priimtinas dominuojantis spalvotas fonas 
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b) Laipsniškai kintanti spalva ir daugiau nei vienos spalvos naudojimas fone yra priimtinas, jeigu 

dizainą galima aiškiai išskirti. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP 6 pavyzdys (01.01) (Pyragai). 

27 pavyzdys. Nepriimtinas dominuojantis spalvotas fonas 

 

 

 
DK registruotas dizainas Nr. 2013 00008 

(23.01) (Čiaupai). Savininkai: Line Nymann, Emilie Kampmann, 

Nadja Ibsen, Pernille Hinborg. 

RBD Nr. 001387476-0001 (09.01) (Buteliai)  
Savininkas: Vandemoortele Lipids, naamloze 

vennootschap 

 

FR registruotas dizainas Nr. 955805-0005 (09.07).  

(Kvepalų buteliuko dangtelis). Savininkas: SNIC SARL 

28 pavyzdys. Priimtina laipsniškai kintanti spalva ir (arba) daugiau nei vienos spalvos naudojimas fone 
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3.3.2 Su ryškumu susiję reikalavimai 

 

a) Visos dizaino savybės turi būti aiškiai matomos. 

 

b) Laikoma, kad ryškumas yra nepakankamas, jeigu fono ir dizaino spalvos yra panašios ir iš 

dalies susilieja. Todėl ne visos dizaino dalys fone bus pakankamai ryškios (t. y. neaiški riba tarp 

gaminio ir fono). 

 

c) Kartais tamsesnis fonas gali padėti išryškinti šviesų arba neryškų dizainą ir atvirkščiai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

BX registruotas dizainas Nr. 38895-00 (25.03)  

(Stoginė (pašiūrė)). Savininkas: Herman Lankwarden. 

29 pavyzdys. Pakankamas ryškumas. 

 

   

Nebegaliojantis PT dizainas Nr. 420-0006 (06.01) 

(Kėdės). Savininkas: Abril Mobiliário. 
CP 6 pavyzdys (06.01) (Kėdės). 

Nebegaliojantis RBD Nr. 000234265-0001 (09.01) 

(Buteliai). Savininkas: Torgovy Dom Aroma (ZAO). 

30 pavyzdys. Nepakankamas ryškumas. 
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3.3.3 Su šešėliais ir (arba) atspindžiais susiję reikalavimai 

 

a) Šešėliai arba atspindžiai yra priimtini, jeigu jų buvimas netrukdo atskleisti visas dizaino savybes. 

 
b) Šešėliai arba atspindžiai yra nepriimtini, jeigu iš kurio nors pateikto vaizdo negalima 

vienareikšmiškai nustatyti dizaino savybių, kurioms prašoma suteikti apsaugą. 

 

Taip gali atsitikti, kai: 

 
- dizaine trūksta spalvų ryškumo; 

- šešėliai neleidžia įvertinti visų dizaino savybių, pvz., todėl, kad šešėliai susilieja su dizainu 

arba paslepia jo dalis, arba dėl jų iškraipomi dizaino kontūrai. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

DK registruotas dizainas Nr. 2013 00030 (08.05, 08.08) 

(Laikiklis). Savininkas: KITCINO ApS. 

DK registruotas dizainas Nr. 2013 00057 (11.01) 

(Juvelyriniai dirbiniai). Savininkas: House of Hearing. 

DK registruotas dizainas Nr. 2013 00069 (12.11) 

(Krovininis dviratis su ratukais). Savininkas: 3PART A/S. 

31 pavyzdys. Priimtini šešėliai. 
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CP 6 pavyzdys (11.02) (Gėlių vazos). CP 6 pavyzdys (14.01) (Ausinės). 

32 pavyzdys. Nepriimtini šešėliai. 

 

 

 

 

 

 

 

CP 6 pavyzdys (11.01) (Piršto žiedai). 

33 pavyzdys. Priimtini atspindžiai. 

 

CP 6 pavyzdys (07.01) (Vaisių dubenys). CP 6 pavyzdys (07.01) (Vaisių dubenys). 

 

34 pavyzdys. Nepriimtini atspindžiai. 
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3.4. 4 tikslas. Vaizdų formatas 

 

Atlikus išsamią tarnybose taikomų teisinių nuostatų analizę, nustatyta, kad kai kurios tarnybos 

susiduria su teisiniais apribojimais, susijusiais su kokybės standartais, taikomais dizaino 

paraiškoms, gautoms tiek elektroniniu būdu, tiek popierine forma. Kadangi šiuo klausimu 

bendrosios praktikos negalima nustatyti dėl galiojančių teisinių apribojimų, buvo atliktas 

lyginamasis tyrimas, kurio rezultatai pateikiami šio dokumento pabaigoje (1 ir 2 priedai). Be to, 

siekiant didinti vartotojų supratimą apie tai, kaip kuo geriau atvaizduoti savo dizainus, toliau 

pateikiamos rekomendacijos dėl piešiniuose ir (arba) nuotraukose pateiktų dizainų vaizdų. 

 

3.4.1 Rekomendacijos dėl piešiniuose ir (arba) nuotraukose pateiktų dizaino vaizdų 

kokybės 

 

a) Vaizdai piešiniuose. Piešiniai turėtų būti geros kokybės, o juose esantys objektai turi būti 

piešiami naudojant aiškias ir tamsias vientisas linijas. Vaizdus turėtų būti įmanoma atgaminti taip, 

kad dizaino savybės ir toliau būtų aiškiai matomos. 

 

Todėl vaizduose reikėtų vengti: 

 
- prastos linijų kokybės; 

- neryškių linijų; 

- esminių iškraipymų; 

- linijų, kurios susiliedamos sudaro juodus arba neapibrėžtus plotus; 

- pernelyg mažų arba didelių piešinių; 

- piešinių, kuriuose matyti trynimo arba taisymo pėdsakai. 

 

b) Vaizdai nuotraukose. Dizaino vaizdas, pateiktas nuotraukose, turi būti geros kokybės. 

Pateiktame dizaino vaizde turi būti aiškiai matomos visos dizaino savybės. Vaizdusturi būti galima 

atgaminti. Siekiant užtikrinti nuotraukų, kuriose pateikiami dizaino vaizdai, kokybę, reikėtų vengti: 

 

- neaiškių plotų, atsiradusių dėl prasto apšvietimo; 

- blizgių, atspindinčių arba skaidrių paviršių spindesio; 

- neryškaus vaizdavimo (nebent tai naudojama norint parodyti nesaugomus dizaino elementus); 

- prasto ryškumo; 

- akivaizdžių trinimų arba taisymų. 
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3.4.2 Lyginamasis tyrimas dėl: 

 

a) Popierinės dizaino paraiškos (1 priedas) 

 

- Dizaino atvaizdas popieriuje (pvz., atskiro lapo dydis ir kiti reikalavimai). 

- Maksimalus paraiškoje pateikiamų dizainų skaičius ir maksimalus vieno dizaino vaizdų 

skaičius. 

- Lape pateikiamų atvaizdų skaičius. 

- Vaizde pateikiamų atvaizdų skaičius. 

- Vaizdų skaičiaus nurodymas. 

- Aprašymų priimtinumas atvaizde, pvz., vaizdas iš priekio, galinis vaizdas. 

- Atvaizde naudojamų techninių brėžinių, aiškinamojo teksto, žodžių arba simbolių 

priimtinumas. 

- Reikalaujamų kopijų skaičius. 

- Vienoje paraiškoje ir sudėtinėse paraiškose pateikiamų nuotraukų ir piešinių (minimalūs ir 

maksimalūs) išmatavimai centimetrais. 

 

b) Elektroninės dizaino paraiškos (2 priedas) 

 

- Maksimalus priede pateikiamų vaizdų skaičius. 

- Maksimalus į paraišką įkeliamų dizainų skaičius ir maksimalus vieno dizaino vaizdų skaičius. 

- Failo formato rūšis. 

- Maksimalus paraiškos dydis. 

- Maksimalus vaizdo dydis. 

- Minimali ir maksimali raiška (dpi). 

- Tarnybos, kuriose veikia elektroninių paraiškų teikimo sistema. 
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1 PRIEDAS. Gautos popierinės paraiškos 

 

Dizaino 

atvaizdas 

popieriuje (pvz., 

atskiro lapo 

dydis ir kiti 

reikalavimai) 

Maksimalus 

kiekvienoje 

paraiškoje 

pateikiamų 

dizainų 

skaičius 

Maksimalus su 

kiekvienu 

dizainu 

pateikiamų 

vaizdų skaičius 

Vaizdų, kuriuos 

galima pateikti 

viename lape, 

skaičius 

Ar viename vaizde 

pateikiamas tik vienas 

dizainas? 

Vienoje paraiškoje ir 

sudėtinėse paraiškose 

nuotraukų ir piešinių 

(minimalūs ir 

maksimalūs) išmatavimai 

Ar 

nurodomas 

vaizdų 

skaičius? 

Ar leidžiama 

aprašyti vaizdų 

rūšis, pvz., 

vaizdas iš 

priekio, galinis 

vaizdas? 

Ar vaizde leidžiama 

naudoti techninius 

brėžinius, 

aiškinamąjį tekstą, 

žodžius arba 

simbolius? 

Reikalaujamų 

kopijų skaičius 

BG 
A4 (29,7 cm x 

21 cm). 
Neribojamas 

Ne daugiau kaip 7 

vaizdai. 
6 Taip 

Ne mažiau kaip 3 cm x 

4 cm ir ne daugiau kaip 

14 cm x 24 cm. 

Taip Taip Ne 
Po dvi kiekvieno 

vaizdo kopijas. 

BX 

 

A4   

 

50 Neribojamas 24 Taip 

Ne mažiau kaip 4 cm x 

4 cm ir ne daugiau kaip 

16 m x 24 cm. 

Ne Taip Ne 

Po tris kiekvieno 

vaizdo kopijas, 

įskaitant vieną 

kopiją popierinėje 

paraiškoje. 

CH A4 Neribojamas Neribojamas 
Galima pateikti keletą 

vaizdų. 
Taip 

Ne didesnis nei A4 

formatas. 
Taip 

Taip, tačiau šalia 

piešinio. 
Ne Tik viena kopija. 

CY 
A4 (29,7 cm x 

21 cm). 
50 Neribojamas  Taip 

Ne daugiau kaip 6 cm x 

6 cm. 
Taip Taip Taip Tik viena kopija. 
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Dizaino 

atvaizdas 

popieriuje (pvz., 

atskiro lapo 

dydis ir kiti 

reikalavimai) 

Maksimalus 

kiekvienoje 

paraiškoje 

pateikiamų 

dizainų 

skaičius 

Maksimalus su 

kiekvienu 

dizainu 

pateikiamų 

vaizdų skaičius 

Vaizdų, kuriuos 

galima pateikti 

viename lape, 

skaičius 

Ar viename vaizde 

pateikiamas tik vienas 

dizainas? 

Vienoje paraiškoje ir 

sudėtinėse paraiškose 

nuotraukų ir piešinių 

(minimalūs ir 

maksimalūs) išmatavimai 

Ar 

nurodomas 

vaizdų 

skaičius? 

Ar leidžiama 

aprašyti vaizdų 

rūšis, pvz., 

vaizdas iš 

priekio, galinis 

vaizdas? 

Ar vaizde leidžiama 

naudoti techninius 

brėžinius, 

aiškinamąjį tekstą, 

žodžius arba 

simbolius? 

Reikalaujamų 

kopijų skaičius 

CZ 

Neribojamas, 

rekomenduojama 

naudoti A4 

formatą. 

Neribojamas Neribojamas Neribojamas Taip Neribojamas Taip 
Taip, ant atskiro 

lapo. 
Ne 

Po penkias 

kiekvieno vaizdo 

kopijas. 

DE 

Dizaino vaizdas 

pateikiamas 

naudojant 

oficialiai 

patvirtintas 

formas (A4). 

100 
Ne daugiau kaip 

10 vaizdų. 

Neribojamas. Tačiau 

dėl kiekvieno 

sudėtinėje paraiškoje 

pateikto dizaino reikia 

naudoti atskirą formą. 

Vadovaujantis Dizaino 

įgyvendinimo reglamento 

7 skyriaus III dalies 3 

straipsniu, viename 

vaizde turi būti tik vienas 

dizaino atvaizdas (o ne 

du to paties dizaino 

atvaizdai), tačiau tai 

neturi būti 

standartizuotas vaizdas. 

Ne mažiau kaip 3 cm x 

3 cm. 

Taip, šis 

skaičius turi 

būti 

nurodomas. 

Ne. Šis 

paaiškinimas 

pateikiamas 

atskirai. 

Ne 

Pakanka vieno 

rinkinio. Kopijų 

pateikti nereikia. 

DK Neribojamas Neribojamas Neribojamas Neribojamas Taip Neribojamas Taip Ne Ne Tik viena kopija. 

EE 
A4 (29,7 cm x 

21 cm). 
Neribojamas Neribojamas Neribojamas Taip Neribojamas Taip Ne Ne 

Po dvi kiekvieno 

vaizdo kopijas. 
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Dizaino 

atvaizdas 

popieriuje (pvz., 

atskiro lapo 

dydis ir kiti 

reikalavimai) 

Maksimalus 

kiekvienoje 

paraiškoje 

pateikiamų 

dizainų 

skaičius 

Maksimalus su 

kiekvienu 

dizainu 

pateikiamų 

vaizdų skaičius 

Vaizdų, kuriuos 

galima pateikti 

viename lape, 

skaičius 

Ar viename vaizde 

pateikiamas tik vienas 

dizainas? 

Vienoje paraiškoje ir 

sudėtinėse paraiškose 

nuotraukų ir piešinių 

(minimalūs ir 

maksimalūs) išmatavimai 

Ar 

nurodomas 

vaizdų 

skaičius? 

Ar leidžiama 

aprašyti vaizdų 

rūšis, pvz., 

vaizdas iš 

priekio, galinis 

vaizdas? 

Ar vaizde leidžiama 

naudoti techninius 

brėžinius, 

aiškinamąjį tekstą, 

žodžius arba 

simbolius? 

Reikalaujamų 

kopijų skaičius 

ES A4 50 
Ne daugiau kaip 7 

vaizdai. 
7 Taip 26,2 cm x 17 cm. Taip Ne Viršuje. Tik viena kopija. 

FI A4 Neribojamas Neribojamas Neribojamas Taip 

Minimalių išmatavimų nėra, 

tačiau vaizdas turėtų būti 

pateikiamas ant ne didesnio 

nei A4 formato lapo. 

Taip Ne Ne 
Pridedamos dvi 

kopijos. 

FR 
A4 (29,7 cm x 

21 cm). 
100 Neribojamas 1 Taip 

Bent viena kraštinė ne 

trumpesnė nei 8 cm.                                                                                    

Ne daugiau kaip15 cm x 

18 cm. 

Taip Ne Tik dėl 1908 klasės. 
Po dvi kiekvieno 

vaizdo kopijas. 

GR A4 50 

Kartu su dizainu 

pateikiamų vaizdų 

skaičius 

neribojamas. 

Netaikoma Taip 
Ne daugiau kaip 16 cm x 

16 cm. 
Taip Ne 

Teksto įrašyti 

neleidžiama. 

Vaizduose grafinių 

simbolių negalima 

naudoti. 

Techninius brėžinius 

leidžiama pateikti, 

jeigu juose nėra 

teksto. 

Fotokopijos 

nepriimamos, 

nepriimamos 

momentinės 

nuotraukos, 

atvaizdus turėtų 

būti įmanoma 

spausdinti ofsetiniu 

būdu. 
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Dizaino 

atvaizdas 

popieriuje (pvz., 

atskiro lapo 

dydis ir kiti 

reikalavimai) 

Maksimalus 

kiekvienoje 

paraiškoje 

pateikiamų 

dizainų 

skaičius 

Maksimalus su 

kiekvienu 

dizainu 

pateikiamų 

vaizdų skaičius 

Vaizdų, kuriuos 

galima pateikti 

viename lape, 

skaičius 

Ar viename vaizde 

pateikiamas tik vienas 

dizainas? 

Vienoje paraiškoje ir 

sudėtinėse paraiškose 

nuotraukų ir piešinių 

(minimalūs ir 

maksimalūs) išmatavimai 

Ar 

nurodomas 

vaizdų 

skaičius? 

Ar leidžiama 

aprašyti vaizdų 

rūšis, pvz., 

vaizdas iš 

priekio, galinis 

vaizdas? 

Ar vaizde leidžiama 

naudoti techninius 

brėžinius, 

aiškinamąjį tekstą, 

žodžius arba 

simbolius? 

Reikalaujamų 

kopijų skaičius 

HR 

A4 (29,7 cm x 

21 cm); dizainas 

turėtų būti 

atvaizduojamas ant 

balto popieriaus ir 

jame tiesiogiai 

įklijuotas arba 

atspausdintas. 

Dizaino grafiniai 

vaizdai arba 

nuotraukos turi turėti 

stačius kampus, o jų 

kraštinės turi būti 

tiesios, be to, vaizdų 

ir nuotraukų 

negalima sulenkti, 

žymėti ar sujungti 

perforacijos būdu. 

Neribojamas 
Ne daugiau kaip 6 

vaizdai. 
1 Taip 

Ne mažiau kaip 4 cm x 

4 cm; ne daugiau kaip 

26,2 cm x 17 cm; kairioji 

paraštė ne mažesnė nei 

2,5 cm. 

Taip Ne Ne Tik viena kopija. 
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Dizaino 

atvaizdas 

popieriuje (pvz., 

atskiro lapo 

dydis ir kiti 

reikalavimai) 

Maksimalus 

kiekvienoje 

paraiškoje 

pateikiamų 

dizainų 

skaičius 

Maksimalus su 

kiekvienu 

dizainu 

pateikiamų 

vaizdų skaičius 

Vaizdų, kuriuos 

galima pateikti 

viename lape, 

skaičius 

Ar viename vaizde 

pateikiamas tik vienas 

dizainas? 

Vienoje paraiškoje ir 

sudėtinėse paraiškose 

nuotraukų ir piešinių 

(minimalūs ir 

maksimalūs) išmatavimai 

Ar 

nurodomas 

vaizdų 

skaičius? 

Ar leidžiama 

aprašyti vaizdų 

rūšis, pvz., 

vaizdas iš 

priekio, galinis 

vaizdas? 

Ar vaizde leidžiama 

naudoti techninius 

brėžinius, 

aiškinamąjį tekstą, 

žodžius arba 

simbolius? 

Reikalaujamų 

kopijų skaičius 

HU A4 50 Neribojamas 

Skaitinių reikšmių 

nėra, tačiau galioja 

minimalūs ir 

maksimalūs dydžio 

reikalavimai  

(žr. vaizdo 

išmatavimus).  

Jeigu lape pateikiamas 

daugiau nei vienas 

atvaizdas, tarp 

kiekvieno atvaizdo turi 

būti matomas aiškus 

tarpas (ne trumpesnis 

nei 2 cm). 

Vaizde dizainas   

turi būti atvaizduojamas 

aiškiai. 

Nuotraukos: ne mažiau kaip 

3 cm x 4 cm; ne daugiau kaip 

12 cm x 15 cm. Grafiniai 

vaizdai ne didesnis nei A4 

formatas. Kiekvieno 

popieriaus lapo viršutinė 

paraštė (2,5 cm) 

Taip 

Ne. Vaizde negalima 

naudoti jokių papildomų 

linijų,  

kurios galėtų trukdyti 

suprasti dizainą, pvz., 

brūkšninių linijų,  

besikertančių linijų arba 

bet kokių aiškinamųjų 

pastabų ar pavadinimų.  

Žr. HIPO teisines 

nuostatas: Dekretas 

Nr. 19/2001 dėl  

išsamių oficialių 

reikalavimų. 

Ne.  

Žr. HIPO teisines 

nuostatas:   

Dekretas Nr. 19/2001 

dėl  išsamių oficialių 

reikalavimų. 

Viena  kopija. 

IE A4 100 Neribojamas 1 Taip 

Ne mažiau kaip 9 cm x 

12 cm.  

Ne daugiau kaip 18 cm x 

24 cm. 

Taip Taip Ne Viena kopija. 
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Dizaino 

atvaizdas 

popieriuje (pvz., 

atskiro lapo 

dydis ir kiti 

reikalavimai) 

Maksimalus 

kiekvienoje 

paraiškoje 

pateikiamų 

dizainų 

skaičius 

Maksimalus su 

kiekvienu 

dizainu 

pateikiamų 

vaizdų skaičius 

Vaizdų, kuriuos 

galima pateikti 

viename lape, 

skaičius 

Ar viename vaizde 

pateikiamas tik vienas 

dizainas? 

Vienoje paraiškoje ir 

sudėtinėse paraiškose 

nuotraukų ir piešinių 

(minimalūs ir 

maksimalūs) išmatavimai 

Ar 

nurodomas 

vaizdų 

skaičius? 

Ar leidžiama 

aprašyti vaizdų 

rūšis, pvz., 

vaizdas iš 

priekio, galinis 

vaizdas? 

Ar vaizde leidžiama 

naudoti techninius 

brėžinius, 

aiškinamąjį tekstą, 

žodžius arba 

simbolius? 

Reikalaujamų 

kopijų skaičius 

IS 
A4 (21 cm x 

29,7 cm). 
Neribojamas Neribojamas Neribojamas Taip 

Minimalaus skaičiaus nėra. 

Ne daugiau kaip 21 cm x 

29,7 cm. 

Taip 

Iliustracijas 

galima pažymėti 

aiškinamaisiais 

žodžiais (pvz., 

viršus, apačia, 

pjūvis). 

Ne 

Pateikiama po dvi 

kiekvieno dizaino 

iliustracijos kopijas. 

IT A4 Neribojamas Neribojamas 1 Taip A4 (29,7 cm x 21 cm). Taip Taip Ne Tik viena kopija. 

LT A4 100 Neribojamas 1 Taip 

Ne daugiau kaip 200 mm x 

150 mm.  

(= 20 cm x 15 cm). 

Taip Ne Ne 

Po tris kiekvieno 

dizaino vaizdo 

kopijas. 

LV A4 Neribojamas Neribojamas 

Jeigu pateikiama 

keletas atvaizdų, tarp 

kiekvieno atvaizdo turi 

būti ne trumpesnis nei 

2 cm tarpas. 

Taip 

Ne mažiau kaip 9 cm x 

12 cm.  

Ne didesnis nei A4 

formatas. 

Taip Ne Ne 

Pateikiama po dvi 

kiekvieno dizaino 

iliustracijos kopijas. 
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Dizaino 

atvaizdas 

popieriuje (pvz., 

atskiro lapo 

dydis ir kiti 

reikalavimai) 

Maksimalus 

kiekvienoje 

paraiškoje 

pateikiamų 

dizainų 

skaičius 

Maksimalus su 

kiekvienu 

dizainu 

pateikiamų 

vaizdų skaičius 

Vaizdų, kuriuos 

galima pateikti 

viename lape, 

skaičius 

Ar viename vaizde 

pateikiamas tik vienas 

dizainas? 

Vienoje paraiškoje ir 

sudėtinėse paraiškose 

nuotraukų ir piešinių 

(minimalūs ir 

maksimalūs) išmatavimai 

Ar 

nurodomas 

vaizdų 

skaičius? 

Ar leidžiama 

aprašyti vaizdų 

rūšis, pvz., 

vaizdas iš 

priekio, galinis 

vaizdas? 

Ar vaizde leidžiama 

naudoti techninius 

brėžinius, 

aiškinamąjį tekstą, 

žodžius arba 

simbolius? 

Reikalaujamų 

kopijų skaičius 

MT A4 1 7 1 Taip 

Ne mažiau kaip 6 cm x 

6 cm.  

Ne daugiau kaip 16 cm x 

18 cm. 

Taip Taip Ne Viena  kopija. 

NO A4 Neribojamas Neribojamas Neribojamas Taip 

Vaizdo matmenys turi būti 

ne mažesni nei 3 cm.  

Ne mažiau kaip 5 mm 

pločio. 

Taip Ne Ne Tik viena kopija. 

PL A4 10 Neribojamas Neribojamas Taip 

Ne mažiau kaip 5 cm x 

5 cm. 

Ne daugiau kaip 13 cm x 

18 cm. 

Taip Ne Ne Viena  kopija. 
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Dizaino 

atvaizdas 

popieriuje (pvz., 

atskiro lapo 

dydis ir kiti 

reikalavimai) 

Maksimalus 

kiekvienoje 

paraiškoje 

pateikiamų 

dizainų 

skaičius 

Maksimalus su 

kiekvienu 

dizainu 

pateikiamų 

vaizdų skaičius 

Vaizdų, kuriuos 

galima pateikti 

viename lape, 

skaičius 

Ar viename vaizde 

pateikiamas tik vienas 

dizainas? 

Vienoje paraiškoje ir 

sudėtinėse paraiškose 

nuotraukų ir piešinių 

(minimalūs ir 

maksimalūs) išmatavimai 

Ar 

nurodomas 

vaizdų 

skaičius? 

Ar leidžiama 

aprašyti vaizdų 

rūšis, pvz., 

vaizdas iš 

priekio, galinis 

vaizdas? 

Ar vaizde leidžiama 

naudoti techninius 

brėžinius, 

aiškinamąjį tekstą, 

žodžius arba 

simbolius? 

Reikalaujamų 

kopijų skaičius 

PT 

A4. (Dizainas 

turėtų būti 

atvaizduojamas 

ant matinio balto 

popieriaus (A4) ir 

jame tiesiogiai 

įklijuotas arba 

atspausdintas. 

Popieriaus lapų 

negalima sulenkti 

ar susegti). 

100 
Ne daugiau kaip 7 

vaizdai. 

Pageidautina, kad 

kiekviename lape būtų 

pateikiama po vieną 

vaizdą. 

Taip 

Nuotraukos: vaizdo 

išmatavimai ne mažesni 

kaip 10 cm x 15 cm. 

Piešiniai: kairioji paraštė 

ne mažesnė nei 2,5 cm.; 

dešinioji – 1,5 cm; viršutinė 

– 2,5 cm; apatinė – 1 cm. 

Taip 

Ne. Aprašymus 

galima pateikti 

atskirai. 

Ne Tik viena kopija. 

RO A4 100 Neribojamas 
Ne mažiau kaip 1 ir ne 

daugiau kaip 12. 
Taip 

Ne mažiau kaip 60 mm x 

60 mm (arba 6 cm x 6 cm).  

Ne daugiau kaip180 mm x 

240 mm (arba 18 cm x 

24 cm). 

Taip 

Šiuo metu ne, 

tačiau ateityje gali 

būti priimami. 

Ne 

Po tris kiekvieno 

vaizdo kopijas, 

įskaitant vieną 

kopiją popierinėje 

paraiškoje. 

SE A4 Neribojamas Neribojamas Neribojamas Taip 
Ne didesnis nei A4 

formatas. 
Taip 

Taip, paaiškinimo 

tikslais. 
Ne Tik viena kopija. 
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Dizaino 

atvaizdas 

popieriuje (pvz., 

atskiro lapo 

dydis ir kiti 

reikalavimai) 

Maksimalus 

kiekvienoje 

paraiškoje 

pateikiamų 

dizainų 

skaičius 

Maksimalus su 

kiekvienu 

dizainu 

pateikiamų 

vaizdų skaičius 

Vaizdų, kuriuos 

galima pateikti 

viename lape, 

skaičius 

Ar viename vaizde 

pateikiamas tik vienas 

dizainas? 

Vienoje paraiškoje ir 

sudėtinėse paraiškose 

nuotraukų ir piešinių 

(minimalūs ir 

maksimalūs) išmatavimai 

Ar 

nurodomas 

vaizdų 

skaičius? 

Ar leidžiama 

aprašyti vaizdų 

rūšis, pvz., 

vaizdas iš 

priekio, galinis 

vaizdas? 

Ar vaizde leidžiama 

naudoti techninius 

brėžinius, 

aiškinamąjį tekstą, 

žodžius arba 

simbolius? 

Reikalaujamų 

kopijų skaičius 

SI Neapibrėžtas Neribojamas 
Ne daugiau kaip 6 

vaizdai. 
Neribojamas Taip 

Ne mažiau kaip 3 cm x 

3 cm.  

Ne daugiau kaip 16 cm x 

16 cm. 

Taip Ne Ne 
Po tris kiekvieno 

vaizdo kopijas. 

SK 

Ne mažesnis nei A6 

formatas. Ne 

didesnis nei A4 

formatas. 

Neribojamas Neribojamas Nenustatyta Taip 

Ne mažesnis nei A6 

formatas. Ne didesnis nei 

A4 formatas. 

Taip Ne Ne Trys kopijos. 

TR A4 Neribojamas Neribojamas Ne daugiau kaip 4. Taip 

Ne mažiau kaip 8 cm x 8 cm.  

Ne daugiau kaip 16 cm x 

16 cm. 

Taip Ne Ne Tik viena kopija. 

UK A4 

 

Ne daugiau kaip 7 

vaizdai. 
1 

  

Ne 

Taip. Skaičiai prie 

dizaino turėtų būti 

įrašomi vertikaliai 

nurodant atitinkamą 

kiekvieno skaičiaus 

reikšmę (pvz., 

vaizdas iš 

perspektyvos, 

vaizdas iš priekio, 

vaizdas iš šono ir 

pan.). 

Ne. Tik  apačia, pjūvis 

Vaizduose nereikėtų 

nurodyti išmatavimų 

arba kokių nors kitokių 

techninių specifikacijų.  

 

Tik viena kopija. 
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Dizaino 

atvaizdas 

popieriuje (pvz., 

atskiro lapo 

dydis ir kiti 

reikalavimai) 

Maksimalus 

kiekvienoje 

paraiškoje 

pateikiamų 

dizainų 

skaičius 

Maksimalus su 

kiekvienu 

dizainu 

pateikiamų 

vaizdų skaičius 

Vaizdų, kuriuos 

galima pateikti 

viename lape, 

skaičius 

Ar viename vaizde 

pateikiamas tik vienas 

dizainas? 

Vienoje paraiškoje ir 

sudėtinėse paraiškose 

nuotraukų ir piešinių 

(minimalūs ir 

maksimalūs) išmatavimai 

Ar 

nurodomas 

vaizdų 

skaičius? 

Ar leidžiama 

aprašyti vaizdų 

rūšis, pvz., 

vaizdas iš 

priekio, galinis 

vaizdas? 

Ar vaizde leidžiama 

naudoti techninius 

brėžinius, 

aiškinamąjį tekstą, 

žodžius arba 

simbolius? 

Reikalaujamų 

kopijų skaičius 

EUIPO 

Dizainas 

atvaizduojamas ant 

balto matinio 

popieriaus ir jame 

tiesiogiai įdėtas arba 

atspausdintas. 

Popieriaus lapų 

negalima sulenkti ar 

susegti. 

Neribojamas 

Neribojamas. 

Tačiau bus 

registruojama / skel

biama ne daugiau 

kaip 7 vaizdai. 

1 Taip 

Ne daugiau kaip 26,2 cm x 

17 cm.  

Kairioji paraštė ne mažesnė 

nei 2,5 cm. 

Taip Taip Ne Tik viena kopija. 

WIPO A4 100 Neribojamas. 
Galima pateikti keletą 

vaizdų. 
Taip 

Ne mažiau kaip 3 cm x 

3 cm. 

Ne daugiau kaip 16 cm x 

16 cm. 

Taip 
Ne, paaiškinimai 

priimami atskirai. 

Ne. Vaizduose 

nereikėtų nurodyti 

išmatavimų arba 

kokių nors kitokių 

techninių 

specifikacijų. 

Tik viena kopija. 
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2 PRIEDAS. Elektroninėmis priemonėmis gautos paraiškos  

 

Maksimalus priede 

pateikiamų vaizdų 

skaičius 

Maksimalus į 

paraišką įkeltų 

dizainų skaičius 

Maksimalus su 

kiekvienu dizainu 

įkeliamų vaizdų 

skaičius 

Failo formato rūšis 

Maksimalus 

paraiškos 

dydis 

Maksimal

us vaizdo 

dydis 

Minimali ir 

maksimali 

raiška (dpi) 

Ar jūsų tarnyboje veikia elektroninių paraiškų teikimo 

sistema? Jeigu taip, tai kokia? Jeigu ne, ar planuojama tokią 

sistemą įdiegti? 

BG 

Kiekviename priede gali 

būti pateikiamas vienas 

vaizdas. 

Neribojamas 7 JPG, PNG, GIF 
Ne daugiau 

kaip 50 MB. 
1 MB Neribojama https:/portal.bpo.bg. 

BX 

Kiekviename priede gali 

būti pateikiamas vienas 

vaizdas. 

50 Neribojamas JPEG/GIF 

Maksimalaus 

skaičiaus 

nėra, 

netikrinama. 

2 MB Neribojama 

Elektroninių paraiškų teikimo sistema  

įdiegta Bendradarbiavimo fondo lėšomis ir pritaikyta prie BINT 

poreikių. 

CH 
Galima pateikti keletą 

vaizdų. 
Neribojamas Neribojamas 

Visi formatai, kuriuos galima 

tvarkyti. 

Ne daugiau 

kaip 20 MB. 
20 MB 

Geriausiu atveju 

300 dpi 
Ne, tačiau savo paraišką galite atsiųsti el. paštu. 

CY Elektroninių paraiškų teikimo sistemos nėra. Sprendimas bus priimtas vėliau. 

CZ Neribojamas Neribojamas Neribojamas Neribojama Neribojama 
Neribojam

a 
Neribojama Taip 

DE 

Kiekviename priede gali 

būti pateikiamas vienas 

vaizdas. 

  JPG  2 MB 
Ne mažiau kaip 

300 dpi. 
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Maksimalus priede 

pateikiamų vaizdų 

skaičius 

Maksimalus į 

paraišką įkeltų 

dizainų skaičius 

Maksimalus su 

kiekvienu dizainu 

įkeliamų vaizdų 

skaičius 

Failo formato rūšis 

Maksimalus 

paraiškos 

dydis 

Maksimal

us vaizdo 

dydis 

Minimali ir 

maksimali 

raiška (dpi) 

Ar jūsų tarnyboje veikia elektroninių paraiškų teikimo 

sistema? Jeigu taip, tai kokia? Jeigu ne, ar planuojama tokią 

sistemą įdiegti? 

DK Neribojamas Neribojamas Neribojamas PDF 

Neribojamas, 

tačiau failo 

dydis negali 

viršyti 10 MB. 

10 MB Neribojama 
Elektroninių paraiškų teikimo sistema veikia, ją tarnybos viduje 

sukūrė DKTPO. 

EE 

Kiekviename priede gali 

būti pateikiamas vienas 

vaizdas. 

Neribojamas Neribojamas JPG, GIF, BMP Neribojamas 
Neribojam

as 
Neribojama 

Taip. Klientų aptarnavimo sistemos programinę įrangą planuojama 

naudoti ateityje. 

ES 

Kiekviename priede gali 

būti pateikiamas vienas 

vaizdas. 

50 7 JPG 
Ne daugiau 

kaip 50 MB. 
2 MB  VRDT elektroninių paraiškų teikimo sistema. 

FR 

Kiekviename priede gali 

būti pateikiamas vienas 

vaizdas. 

100 100 JPG/GIF/PNG Nėra 5 MB 
Ne mažiau kaip 

300 dpi. 
Taip, veikia vidaus elektroninių paraiškų teikimo sistema. 

FI Elektroninės paraiškų teikimo sistemos nėra. 

GR 

Kiekviename priede gali 

būti pateikiamas vienas 

vaizdas. 

Ne daugiau kaip 

50 dizainų 

vienoje 

paraiškoje. 

Ne daugiau kaip 20 

kiekvieno dizaino 

vaizdų. 

JPG 

 

2 MB 

 

VRDT elektroninių dizaino paraiškų teikimo sistema, atitinkanti 

Graikijos įstatymų reikalavimus. 
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Maksimalus priede 

pateikiamų vaizdų 

skaičius 

Maksimalus į 

paraišką įkeltų 

dizainų skaičius 

Maksimalus su 

kiekvienu dizainu 

įkeliamų vaizdų 

skaičius 

Failo formato rūšis 

Maksimalus 

paraiškos 

dydis 

Maksimal

us vaizdo 

dydis 

Minimali ir 

maksimali 

raiška (dpi) 

Ar jūsų tarnyboje veikia elektroninių paraiškų teikimo 

sistema? Jeigu taip, tai kokia? Jeigu ne, ar planuojama tokią 

sistemą įdiegti? 

HR 

Kiekviename priede gali 

būti pateikiamas vienas 

vaizdas. 

Neribojamas 6 JPG/JPEG/GIF/ PNG/BMP 
Ne daugiau 

kaip 40 MB. 
5 MB 

Ne daugiau kaip 

600 dpi. 

Taip, „e-Prijava“ yra elektroninė paslauga, kurią naudojant 

internete galima pateikti elektroninę paraišką dėl pramoninės 

nuosavybės teisių registracijos. 

HU 

Kiekviename priede gali 

būti pateikiamas vienas 

vaizdas. 

50 

100   

(techninė riba: 

kiekvieno vaizdo dydis 

negali viršyti 250 Kb). 

JPG/PNG  

(Vyriausybės dekretas 

Nr. 147/2007   

dėl išsamių elektroninių 

paraiškų teikimo taisyklių). 

100 vaizdų; 

maksimalus 

vaizdo dydis 

250 Kb. 

250 Kb 

Šiuo metu 

taikomos 

techninės ribos:  

100 vaizdų;  

maksimalus 

vaizdo dydis 

250 Kb. 

Elektronines paraiškas per „Ügyfélkapu“ (klientų vartus arba 

oficialią HIPO svetainę gali siųsti tik elektroninį parašą turintys 

pareiškėjai.   

https://ugyintezes.hipo.gov.hu/eBej2/Step1Case6.page 

IE 

Kiekviename priede gali 

būti pateikiamas vienas 

vaizdas. 

100 7 JPEG Neribojamas 4 MB  

800 x 600 
pikselių 

300 dpi 

Elektroninių paraiškų teikimo sistema pradėjo veikti 2015 m. 

gruodžio 11 d. 

IS Elektroninių paraiškų teikimo sistemos dar nėra, tačiau ją planuojama įdiegti 2015 m. 

IT 

Kiekviename priede gali 

būti pateikiamas vienas 

vaizdas. 

Neribojamas Neribojamas PDF  
Ne daugiau 

kaip 10 MB 

Neribojam

as 
 300 dpi 

Elektroninių paraiškų sistema prieinama internete 

(https://servizionline.uibm.gov.it). 

LT 
Kiekviename priede gali būti 

pateikiamas vienas vaizdas. 
100 Neribojamas JPG,GIF,PNG Neribojamas 2 MB. Neribojamas 

Taip, Bendradarbiavimo fondo paslaugų paketo klientų 

aptarnavimo sistema. 

https://servizionline.uibm.gov.it/
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Maksimalus priede 

pateikiamų vaizdų 

skaičius 

Maksimalus į 

paraišką įkeltų 

dizainų skaičius 

Maksimalus su 

kiekvienu dizainu 

įkeliamų vaizdų 

skaičius 

Failo formato rūšis 

Maksimalus 

paraiškos 

dydis 

Maksimal

us vaizdo 

dydis 

Minimali ir 

maksimali 

raiška (dpi) 

Ar jūsų tarnyboje veikia elektroninių paraiškų teikimo 

sistema? Jeigu taip, tai kokia? Jeigu ne, ar planuojama tokią 

sistemą įdiegti? 

LV 

Kiekviename priede gali 

būti pateikiamas vienas 

vaizdas. 

Neribojamas Neribojamas 
JPEG, JPG, BMP, TIFF, 

TIF, PNG 
Neribojamas 15 MB 

Ne mažiau kaip 

300 dpi. 

Įgyvendinus VRDT Bendradarbiavimo fondo paslaugų paketo 

projektą įdiegta elektroninių dizaino paraiškų teikimo sistema. 

MT 

Kiekviename priede gali 

būti pateikiamas vienas 

vaizdas. 

1 7 JPG,PNG,GIF Netaikoma 
Netikrinam

a 
Netaikoma http://ips.gov.mt/welcome/ 

NO Ne Ne Ne 
Ribų nėra, tik 

rekomendacijos. 
 10 MB  www.altinn.no/en 

PL Neribojamas 

10 arba neribotas 

skaičius, jeigu 

pateikiamas 

rinkinys. 

Neribojamas 
TIFF, TIF, JPG, GIF, doc, 

docx, rtf, pdf, txt. 
Neribojamas 

Neribojam

as 

Nėra jokių 

taisyklių. 
Taip, epuap.gov.pl. 

PT 

Kiekviename priede gali 

būti pateikiamas vienas 

vaizdas. 

100 7 JPG/TIFF/PDF; A4 formatas 

 

10 MB 

Ne mažiau kaip 

300 dpi ir ne 

daugiau kaip 

600 dpi. 

TAIP 

RO 

Kiekviename priede gali 

būti pateikiamas vienas 

vaizdas. 

100 Neribojamas GIF Neribojamas 2 MB 
Ne daugiau kaip 

600 dpi. 
Rugsėjo 14 d. 

http://ips.gov.mt/welcome/
http://www.altinn.no/en
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Maksimalus priede 

pateikiamų vaizdų 

skaičius 

Maksimalus į 

paraišką įkeltų 

dizainų skaičius 

Maksimalus su 

kiekvienu dizainu 

įkeliamų vaizdų 

skaičius 

Failo formato rūšis 

Maksimalus 

paraiškos 

dydis 

Maksimal

us vaizdo 

dydis 

Minimali ir 

maksimali 

raiška (dpi) 

Ar jūsų tarnyboje veikia elektroninių paraiškų teikimo 

sistema? Jeigu taip, tai kokia? Jeigu ne, ar planuojama tokią 

sistemą įdiegti? 

SE 

Kiekviename priede gali 

būti pateikiamas vienas 

vaizdas. 

 

Neribojamas 

 

Neribojamas 

 

JPG, PNG, GIF 

 

Neribojamas 50 Mb 300 dpi 
Klientų aptarnavimo sistemos programinės įrangos elektroninių 

paraiškų teikimo sistema, pritaikyta prie PRV poreikių. 

SI 
Po vieną vaizdą 

kiekviename priede. 
10 6 JPG 

Ne daugiau 

kaip 130 MB. 
2 MB 

Ne daugiau kaip 

300 dpi.  

Minimalios ribos 

nėra. 

TAIP 

SK Elektroninių paraiškų teikimo sistemos dar nėra, tačiau ją planuojama įdiegti 2016 m. 

TR 

Kiekviename priede gali 

būti pateikiamas vienas 

vaizdas. 

Neribojamas Neribojamas JPG Neribojamas 1 MB Tik 300 dpi Taip. Speciali dizaino paraiškoms pritaikyta programa. 

UK Ne daugiau kaip 7 dizainų 

 

7 

     

WIPO 
Galima pateikti keletą 

vaizdų. 
100 Neribojamas JPG, TIFF Neribojamas  300 dpi Elektroninių paraiškų teikimo sistema  

EUIPO 

Kiekviename priede gali 

būti pateikiamas vienas 

vaizdas. 

Neribojamas 7 JPG Neribojamas 5 MB 

Spausdinimo 

raiška: minimali – 

96 dpi, maksimali 

– 300 dpi. 

Elektroninių paraiškų teikimas. 
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www.tmdn.org 
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