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1. BENDRA INFORMACIJA 

Europos prekių ženklų ir dizaino tinklo intelektinės nuosavybės tarnybos (INT) toliau 

bendradarbiauja įgyvendindamos Konvergencijos programą. Siekdamos suderinti 

bendruosius vertinimo principus, taikytinus tais atvejais, kai prekių ženklas naudojamas  kita 

forma nei jis yra įregistruotas, ir dėl to pakinta jo skiriamasis požymis,  bei pateikti su tuo 

susijusias rekomendacijas, jos susitarė dėl papildomos bendrosios praktikos šiuo klausimu. 

Šiame bendrajame pranešime skelbiama apibendrinta bendroji praktika siekiant toliau didinti 

skaidrumą, teisinį  aiškumą ir nuspėjamumą, kurie yra vienodai naudingi ekspertams ir 

naudotojams. 

Bendroji praktika taikoma  atsižvelgiant į pakeitimus, kurie gali būti, kai žymuo naudojamas  

kita forma nei jis yra įregistruotas  (t. y., kai  papildoma elementais,  jie yra neįtraukiami, 

pakeičiami arba naudojami derinyje). 

Bendroji praktika netaikoma: 

• kitoms ženklų rūšims nei žodiniai ženklai, vien vaizdiniai ženklai ir sudėtiniai ženklai,  

t.y. tam tikros formos,  poziciniams, ženklams su raštais,  spalviniams ir kitiems 

netradiciniams ženklams; 

• ženklo aprašui,  nuorodoms dėl spalvų ir nesaugomiems elementams. Nors jie gali 

turėti įtakos vertinimui, į juos neatsižvelgiama šios bendrosios praktikos tikslais, nes 

žymenys vertinami pagal tai, kaip jie  yra pateikti pavyzdžiuose; 

• dėl naudojimo sustiprėjusiam skiriamajam požymiui (reputacijai, ankstesniam 

žinomumui) ir įtakai, kurią jis turi vertinimui; 

• sąvokos „naudojimas iš tikrųjų“ apibrėžimui ir valstybių narių INT metodikai, taikomai 

ją vertinant; 

• veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti vertinant, ar ženklas iš tikrųjų naudojamas (pvz., 

naudojimo vietos, laiko ir masto), apibrėžimui; 

• įrodinėjimo priemonėms, reikalingoms siekiant įrodyti, kad  ženklas iš tikrųjų 

naudojamas (pvz., katalogams, sąskaitoms faktūroms, kainoraščiams ar 

apklausoms). Pateiktiems motyvams su visais pavyzdžiais taikoma prielaida, kad 

naudojamo žymens pateikimas tuose pavyzdžiuose yra vienintelis naudojimo būdas 

arba priemonė, nurodoma  pagrindžiančiuose dokumentuose1; 

• procedūriniams aspektams, susijusiems su protestu, panaikinimu ir (arba) 

registracijos pripažinimu negaliojančia; 

• teisinių apribojimų, dėl kurių konkrečiose valstybių narių INT įgyvendinimas 

negalimas, aprašymui; 

•  kalbos klausimams (visi pavyzdžiai yra anglų kalba, ir bus laikoma, kad atitinkama 

visuomenė juos supras). 

 

 
1 Vertinimas, ar naudojamas žymuo yra sudarytas iš priimtino jo registruotos formos pakeitimo, turi būti 
grindžiamas įrodymais, kuriuos šalys pateikia konkrečiu atveju. 
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2. BENDROJI PRAKTIKA 

Toliau tekste apibendrinamos pagrindinės bendrosios praktikos nuostatos ir principai. 

Išsamus tekstas ir naudojami iliustraciniai pavyzdžiai pateikti šio bendrojo pranešimo 

1 priede. 

 

PRELIMINARI PASTABA DĖL KELIŲ ŽYMENŲ NAUDOJIMO VIENU METU 

Prekyboje žymenys dažnai būna naudojami 

kartu su kitais žymenimis (pvz., siekiant 

nurodyti  kitą (papildomą) prekių ženklą ir 

(arba) korporatyvinį įmonės  prekių ženklą 

arba kartu pateikti įmonės pavadinimą). Kai 

keli žymenys naudojami kartu, bet ir toliau 

yra nepriklausomi vienas nuo kito bei atlieka 

identifikavimo funkciją, kaip savarankiški 

ženklai, klausimas, ar įregistruoto  ženklo 

skiriamasis požymis buvo pakeistas, net 

nekyla.  

 

Kelių žymenų naudojimas vienu metu (33 klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

  

 

 

 

BENDROSIOS PRAKTIKOS PRINCIPAI 

 

VERTINIMO ETAPAI 

Vertinant, ar naudojamas žymuo yra priimtinas  įregistruoto ženklo pakeitimo 

variantas, reikia laikytis šių etapų: 

1 ETAPAS. Įregistruoto  ženklo vertinimas. Įvertinti įregistruotą  ženklą atsižvelgiant į jo  

skiriamuosius ir vizualiai dominuojančius elementus. 

2 ETAPAS. Naudojamo žymens skirtumų ir pakeitimų įtakos vertinimas. Įvertinti, ar 

elementai,  lemiantys įregistruoto  ženklo skiriamąjį požymį, yra naudojamame žymenyje ir 

(arba) ar jie yra pakeisti, – tam abu žymenys tiesiogiai lyginami (t. y. vienas šalia kito). 

Kalbant apie pakeitimų įtaką, reikia atsižvelgti į įregistruoto  ženklo stipresnį ar silpnesnį 

skiriamąjį požymį. 
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PAPILDYMAS 

Kai naudojamas žymuo papildomas elementu ir tai nėra kelių žymenų naudojimas 

vienu metu, tai laikoma papildymu. 

Papildymas skiriamaisiais elementais  

 

Iš esmės laikoma, kad papildymas 

skiriamuoju elementu, sąveikaujančiu su 

įregistruotu ženklu taip, kad jis nebegali būti 

atskirai suvokiamas, keičia  ženklo skiriamąjį 

požymį. Tai pasakytina ir kuomet įregistruoto  

ženklo skiriamasis požymis yra vidutinio 

stiprumo, ir kai jis yra silpnas.  

 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimas (25 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

 

 

 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimo nėra (25 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

GERIVAN  

GERIVAN 
 

 

Papildymas skiriamojo  požymio 

neturinčiais ir (arba) silpną skiriamąjį 

požymį turinčiais elementais  

 

Jeigu įregistruoto  ženklo  skiriamasis 

požymis yra vidutinis,  papildymas skiriamojo 

požymio neturinčiais arba silpną skiriamąjį 

požymį  turinčiais elementais paprastai 

ženklo skiriamojo požymio nekeičia, 

neatsižvelgiant į tai, ar tie elementai vizualiai 

dominuoja, ar ne. 

 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimo nėra (25 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

GERIVAN 
 

 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimo nėra (3 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

GERIVAN 

 
  

Kai įregistruotas  ženklas turi silpną 

skiriamąjį požymį, labiau tikėtina, kad jo 

skiriamasis požymis bus pakeistas, net jeigu 

ženklas bus papildytas elementais, kurių 

skiriamasis požymis yra silpnas. 

 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimas (31 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 
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NEĮTRAUKIMAS 

Įregistruotas  ženklas laikomas vienu vienetu. Kai įregistruotame  ženkle esantis 

elementas nėra įtrauktas į naudojamą žymenį, tai laikoma neįtraukimu. 

Skiriamųjų elementų  neįtraukimas 

 

Visi įregistruoto  ženklo skiriamieji elementai 

padeda užtikrinti jo skiriamąjį požymį. Todėl 

naudojamame žymenyje  neįtraukus vieno iš 

tų elementų, greičiausiai pasikeis įregistruoto  

ženklo skiriamasis požymis, išskyrus atvejus, 

kai vartotojas nekreips dėmesio į įregistruoto  

ženklo elementus dėl jų dydžio ir (arba) 

padėties. 

 

Įregistruoto ženklo skiriamojo požymio pakeitimas (25 klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT 

 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimo nėra (25 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

GERIVAN 

 Bubblekat 
 

GERIVAN 
    
 

   

Skiriamojo  požymio neturinčių ir 

(arba) silpną skiriamąjį požymį 

turinčių elementų  neįtraukimas 
 

Jeigu įregistruoto  ženklo skiriamasis 

požymis vidutinis, skiriamojo  požymio 

neturinčių elementų  neįtraukimas į 

naudojamą  žymenį greičiausiai nepakeis 

įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio. 

Paprastai toks atvejis gali būti ir tada, kai  

neįtraukto elemento skiriamasis požymis yra 

silpnas. 

 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimo nėra (3 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

BIO 
GERIVAN GERIVAN 

 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimo nėra (25 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

 
GERIVAN 

  

Tačiau negalima paneigti, kad silpną 

skiriamąjį požymį turinčio elemento  

neįtraukimas gali turėti kitokį rezultatą, visų 

pirma tada, kai  neįtrauktas elementas yra 

vizualiai dominuojantis arba sąveikauja su 

kitais elementais. 

 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimas (30 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

GERIVAN 

 

GERIVAN 

   

Jeigu įregistruotą  ženklą sudaro tik 

elementai, kurių skiriamasis požymis yra 

silpnas, ir (arba) skiriamojo požymio 

neturintys elementai, ir dėl jų derinio prekių 

ženklas gali būti įregistruotas kaip visuma, 

vieno ar kelių šių elementų neįtraukimas 

paprastai keičia įregistruoto  ženklo 

skiriamąjį požymį. 

 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimas (31 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 
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SAVYBIŲ (t. y. šrifto, dydžio, spalvos, padėties) PAKEITIMAS 

Žodiniai prekių ženklai 

Iš esmės  specifinis žodinio prekių ženklo 

pateikimas, pavyzdžiui, naudojant konkretų 

šriftą, stilių, dydį, spalvas arba padėtį, 

nekeičia įregistruoto žodinio ženklo 

skiriamojo požymio, jeigu žodis, naudojamas 

tokia forma,  išlieka atpažįstamas. 

 

Kai žodinis prekių ženklas 

nebeatpažįstamas, įregistruoto  ženklo 

skiriamasis  požymis bus pakeistas. Tai 

pasakytina ir tais atvejais, kai įregistruoto  

ženklo skiriamasis požymis yra silpnas. 

 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimo nėra (25 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

GERIVAN 
 

 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimo nėra (25 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

GERIVAN 
 

 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimas (25 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

GERIVAN 
 

   

Vien vaizdiniai prekių ženklai 

 

Kai prekių ženklai yra vien vaizdiniai,  

skiriamąjį požymį lemia konkrečiai pateikti 

vaizdiniai elementai. Todėl pakeitus 

pateikimą, greičiausiai pasikeis ir skiriamasis 

požymis, išskyrus atvejus, kai kalbama apie 

savybes, kurios nėra esminiai veiksniai, 

paryškinantys  ženklo skiriamąjį požymį. 

Kalbant apie vien vaizdinius prekių ženklus, 

kurių skiriamasis požymis yra silpnas, net 

nedideli prekių ženklo pakeitimai gali nulemti  

ženklo skiriamojo požymio pakeitimą. 

 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimo nėra (9 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

  
 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimas (31 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

 
 

   

Sudėtiniai prekių ženklai 

Apskritai, kuo labiau elementas  sustiprina skiriamąjį požymį, tuo labiau tikėtina, kad toks 

elementas pakeis žymens skiriamąjį požymį. 

Kai įregistruoto  ženklo skiriamąjį požymį iš esmės lemia: 
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➢ jo žodiniai elementai – tokių elementų 

naudojimas naudojant skirtingą šriftą, 

spalvą arba dydį paprastai nepakeičia 

skiriamojo požymio, išskyrus atvejus, kai 

skirtumai  yra tokie reikšmingi, kad daro 

įtaką bendram įregistruoto  ženklo 

sukuriamam įspūdžiui; 

 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimo nėra (25 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

 
 

 
 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimas (25 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

  
   

➢ vaizdiniai elementai – pakeitus pateikimą, 

greičiausiai pasikeis ir įregistruoto  ženklo 

skiriamasis požymis, išskyrus atvejus, kai 

kalbama apie savybes (pvz., spalvą, 

formą), kurios nėra esminiai veiksniai,  

nulemiantys  ženklo skiriamąjį požymį;  

 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimo nėra (25 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

Best quality! Best quality!  
 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimas (25 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

Best quality! 
 

  

➢ ir žodiniai, ir vaizdiniai elementai – šie 

elementai yra svarbūs. 

Kai tokių elementų visuma suteikia 

skiriamąjį požymį,  šios visumos 

pakeitimas gali pakeisti įregistruoto  

ženklo skiriamąjį požymį.  

 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimas (25 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

 

BUBBLEKAT 
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PAKEITIMŲ DERINYS 

Praktiškai naudojamame žymenyje gali būti 

skirtingų rūšių pakeitimų derinys. 

 

Apskritai, kai pakeitimai yra susiję su 

papildymo,  neįtraukimo arba savybių 

pakeitimo deriniu, taikomi atitinkami 

Bendrosios praktikos principai. 

Reikėtų vertinti, ar bet kurie pavieniai 

pakeitimai nulemtų įregistruoto  ženklo 

skiriamojo požymio pakeitimą, jeigu kiti 

pakeitimai lemiamos įtakos neturėtų. Jeigu 

ne, turi būti vertinama visų pakeitimų derinio 

įtaka.  

 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimo nėra (33 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

  
 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimas (25 
klasė) 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo 

  
  

 

3. ĮGYVENDINIMAS 

 
Ši bendroji praktika įsigalios šio bendrojo pranešimo paskelbimo dieną. Išsamesnės 

informacijos apie šios bendrosios praktikos įgyvendinimą galima rasti toliau pateiktoje 

lentelėje. 

Įgyvendinančios tarnybos gali nuspręsti paskelbti papildomą informaciją savo interneto 

svetainėse. 

NUORODA Į LENTELĘ 

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/233753/Overview_of_implementations_of_the_CP8_Common_Practice.pdf/7e9fecc4-4883-4de0-b487-d191cd6ce438
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1 Įžanga 
 
1.1 Šio dokumento paskirtis 
 
Šio bendrosios praktikos dokumento tikslas – nustatyti bendruosius vertinimo principus, 
taikytinus tais atvejais, kai prekių ženklas naudojamas tokia forma, kuri skiriasi nuo 
įregistruoto ženklo, ir dėl to pakinta jo skiriamasis požymis, ir pateikti su tuo susijusias 
rekomendacijas. Šiuo dokumentu bendrosios praktikos (CP8) klausimais remiasi ESINT, 
Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyba ir valstybių narių intelektinės nuosavybės 
tarnybos (toliau kartu vadinamos valstybių narių INT), naudotojų asociacijos, šalys ir atstovai. 
 
Šis dokumentas bus  lengvai prieinamas, jame bus išsamiai paaiškinti principai, kuriais 
grindžiama nauja bendroji praktika. Šie principai turėtų būti visuotinai taikomi, ir parengti taip, 
kad aprėptų daugumą atvejų. Nors skiriamojo požymio pakeitimai visada bus vertinami 
kiekvienu konkrečiu atveju, principais remiamasi kaip rekomendacijomis, kad įvairioms 
valstybių narių INT vertinant ženklų naudojimą tokia forma, kuri skiriasi nuo įregistruoto 
ženklo, būtų lengviau pasiekti panašų ir prognozuojamą rezultatą. 
 
Be to, bendrosios praktikos principus siekiama pailiustruoti šiame dokumente pateiktais 
pavyzdžiais. Šiuos pavyzdžius reikėtų vertinti kartu su jų paaiškinimais, taip pat reikia remtis 
prielaidomis, kuriomis jie pagrįsti. 
 
 
1.2 Bendroji informacija 
 
Europos bendradarbiavimas 
 
2015 m. gruodžio mėn. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė ES prekių ženklo reformos 
dokumentų rinkinį. Šį rinkinį sudarė du teisės aktai – Reglamentas (ES) Nr. 2017/1001 
(ESPŽR) ir Direktyva (ES) Nr. 2015/2436 (ESPŽD); jais siekiama dar labiau suderinti 
valstybių narių įstatymus, susijusius su prekių ženklais. Kartu su  materialinės ir procedūrinės 
teisės klausimus reglamentuojančiomis naujomis nuostatomis šiuose teisės aktuose 
nustatytas tvirtesnis teisinis bendradarbiavimo pagrindas. Pagal ESPŽR 151 straipsnio  
nuostatas bendradarbiavimas su valstybių narių INT, siekiant skatinti praktikos ir priemonių 
konvergenciją prekių ženklų ir dizaino srityse, tapo pagrindine ESINT užduotimi; ESPŽR 152 
straipsnyje aiškiai nurodyta, kad šis bendradarbiavimas turėtų apimti bendrų ekspertizės 
standartų plėtojimą ir bendrosios praktikos nustatymą. 
 
Valstybių narių INT ir naudotojų asociacijos aktyviai bendradarbiavo nuo pat Europos 
Sąjungos prekių ženklų ir dizaino tinklo (ESPŽDT) sukūrimo 2011 m., ir jau buvo gauta 
konkrečių rezultatų, susijusių su didesniu skaidrumu ir veiksmingumu. Siekdamos 
konvergencijos tikslo, jos dirbo kartu, kad išspręstų pagrindines problemas, susijusias su 
prekių ženklų ir dizaino praktika, suderintų, visų pirma, ekspertizės standartus prekių ženklų 
klasifikavimo srityje ir vėliau pradėtų darbą su absoliučiais bei santykiniais atsisakymo 
registruoti pagrindais ir su dizainais susijusiose srityse. Šių bendradarbiavimo pastangų 
rezultatai: dvi suderintos klasifikavimo duomenų bazės, t. y. suderinta prekių ir paslaugų  
klasifikavimo duomenų bazė ir  gaminių pavadinimų, susijusių su dizainu, duomenų bazė, 
taip pat parengti penki bendrosios praktikos dokumentai: 
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• Bendroji praktika dėl Nicos klasifikacijos klasių antraščių bendrųjų sąvokų naudojimo; 

• Bendroji praktika dėl grafinių ženklų, kuriuose  yra aprašomieji ir (arba) skiriamojo 
požymio neturintys žodžiai, skiriamojo požymio nustatymo; 

• Bendroji praktika dėl juodai baltų ženklų apsaugos apimties; 

• Bendroji praktika dėl skiriamojo požymio neturinčių ir (arba)  silpną skiriamąjį požymį 
turinčių elementų įtakos  vertinant suklaidinimo galimybę; 

• Bendroji praktika dėl dizaino grafinių vaizdų pateikimo. 
 
Prekių ženklų reformos dokumentų rinkinyje įtvirtintos konkrečios nuostatos, kuriomis ES 
teisėje kodifikuojamas bendradarbiavimas ir į ES teisę perkeliama suderinta praktika, be to, 
šiame rinkinyje apibendrinti šių suderintų iniciatyvų laimėjimai ir numatyti aiškūs įpareigojimai 
siekiant tolesnės pažangos. 
 
Remdamasi teisine sistema, 2016 m. birželio mėn. ESINT Valdančioji taryba pritarė tam, kad 
būtų pradėti Europos bendradarbiavimo projektai. Projektų struktūra, kuri atspindi įvairią 
ESPŽR numatytą veiklą, grindžiama ankstesniais laimėjimais, be to, tuo pat metu jie padeda 
tobulinti procesus ir plėsti bendradarbiavimo mastą. 
 
Konvergencijos srityje buvo parengtas projektas, skirtas būtent nustatyti naujas suderinimo 
iniciatyvas ir jas išanalizuoti. Įgyvendinant šį projektą, buvo analizuojama valstybių narių INT 
prekių ženklų ir dizaino praktika, siekiant nustatyti sritis, kuriose buvo laikomasi skirtingos 
praktikos, ir įvertinant tikėtiną poveikį, galimas taikymo srities ribas, galiojančius teisinius 
apribojimus, naudotojų suinteresuotumo lygius ir valstybių narių INT naudingus praktinius 
aspektus, nustatyti sritis, kuriose bendroji praktika būtų naudingiausia suinteresuotiesiems 
subjektams. Analizė buvo atliekama etapais, o po kiekvieno etapo buvo pateikiama 
rekomendacija pradėti naują konvergencijos projektą. 
 
Šiame dokumente išdėstyta bendroji praktika yra susijusi su pirmuoju konvergencijos (ir  
bendrai aštuntuoju) projektu, kurį pradėjo Valdančioji taryba. „CP8. Prekių ženklo 
naudojimas kita forma, nei jis yra įregistruotas“ buvo vienas iš dviejų projektų, kurių 
rekomenduota imtis pradedant konvergencijos analizės ciklą, kurio svarbiausia dalis – teisinė 
reforma ir naujų nuostatų, pradėtų taikyti įsigaliojus ESPŽD, poveikis. 
 
 
„CP8. Prekių ženklo naudojimas kita forma, nei jis yra įregistruotas“ 
 
Atlikus konvergencijos analizę šiuo aspektu nustatyta, kad  reikšmingai skiriasi valstybių 
narių INT praktika, susijusi su vertinimu, ar prekių ženklas naudojamas iš tikrųjų, kai jis 
naudojamas tokia forma, kuri skiriasi nuo įregistruoto ženklo. 
 
Ankstesnėje Prekių ženklo direktyvoje 2008/95/EB valstybių narių INT nebuvo nustatyta 
prievolė teikti protestus arba taikyti panaikinimo procedūras, taip pat nebuvo aiškiai 
nustatyta, kad vykstant tokioms procedūroms galima remtis  ženklo nenaudojimo argumentu 
kaip gynybine priemone. Prieš įsigaliojant ESPŽD, ar ženklas iš tikrųjų naudojamas vertino 
tik 15 valstybių narių INT, daugumoje atvejų tai buvo susiję su panaikinimo arba negaliojimo  
pripažinimo procedūromis. 
 
Be to, tokius vertinimus teikusios valstybių narių INT priimdavo skirtingus sprendimus dėl to, 
kiek prekių ženklo savininkas ženklą gali keisti, kad išliktų nepakitęs jo skiriamasis požymis. 
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Dėl tokios skirtingos praktikos tarp naudotojų, siekiančių apsaugoti savo teises įvairiose 
jurisdikcijose,  atsirado neaiškumas, dėl to padidėjo išlaidos, nes jie stengėsi savo strategijas 
pritaikyti skirtingai ir dažnai prieštaringai nagrinėjimo praktikai. Be to, kadangi šiuo aspektu 
nebuvo vienodos praktikos, ES intelektinės nuosavybės sistema ėmė nebeatitikti šiuolaikinės 
rinkos realijų, susijusių su tuo, kad prekių ženklų savininkai savo prekių ženklus nuolat 
pritaiko pagal besiformuojančias rinkos tendencijas. 
 
Tai, kad buvo priimta nauja ESPŽD, turėjo svarbų poveikį šios srities praktikai. ESPŽD 43 
straipsnyje visoms valstybėms narėms nustatyta prievolė iki 2019 m. sausio 14 d. nustatyti 
veiksmingą ir operatyvią administracinę procedūrą, pagal kurią jų tarnyboms galima pareikšti 
protestą, o ESPŽD 44 straipsnyje įtvirtinta, kad yra privaloma nustatyti, jog ženklo 
nenaudojimas yra gynybos priemonė protesto nagrinėjimo procedūroje. ESPŽD 45 
straipsnyje visoms valstybėms narėms nustatyta prievolė iki 2023 m. sausio 14 d. patvirtinti 
veiksmingą ir operatyvią administracinę procedūrą, pagal kurią jų tarnybų galima prašyti 
panaikinti prekių ženklo registraciją ar pripažinti ją negaliojančia remiantis nenaudojimu, o 
ESPŽD 46 straipsnyje nustatyta, kad yra privaloma reglamentuoti, jog nenaudojimas yra 
gynybos priemonė procedūroje, pagal kurią siekiama prekių ženklo registraciją pripažinti 
negaliojančia. Nors šiomis naujomis nuostatomis  reikšmingai padidintas teisinis aiškumas, 
nustatant vienodesnes procedūras, artėjantis jų įsigaliojimas reiškė, kad tuo metu, kai buvo 
atliekama konvergencijos analizė, beveik pusei valstybių narių INT dar reikėjo naujas 
procedūras ir (arba) vertinimus įtraukti į savo nagrinėjimo praktiką. 
 
Be to, praktikos nesutapimų, anksčiau nustatytų tarp valstybių narių INT, kurios vertina, ar 
ženklas iš tikrųjų naudojamas, gali ir toliau būti. Ir ESPŽD 16 straipsnio 5 dalies a punkte, ir 
ESPŽR 18 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta, kad naudojimu taip pat laikoma „prekių 
ženklo naudojimas tokia forma, kuri skiriasi savo elementais, jeigu  išlieka nepakitę 
skiriamieji įregistruoto ženklo požymiai“. Šių straipsnių formuluotė, atitinkanti ankstesnės 
direktyvos formuluotę, suteikia galimybę interpretuoti sąvoką „forma, kuri skiriasi savo 
elementais, jeigu išlieka nepakitę skiriamieji įregistruoto ženklo požymiai“. Kadangi tai galėjo 
būti ir buvo aiškinama skirtingai, atsižvelgiant į ženklo rūšį (žodinis, vaizdinis ar sudėtinis) ir 
(arba) pakeitimų pobūdį (papildymas,  neįtraukimas, spalvos, padėties pakeitimas ir pan.), 
išliko tendencija vertinant priimti subjektyvų sprendimą. 
 
Atsižvelgiant į tai, kas  buvo išdėstyta, atliekant konvergencijos analizę buvo nustatyta, kad 
dėl pirmiau paminėtų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę ir vis dažnesnio  naudojimo iš 
tikrųjų nuostatų taikymo, šis  klausimas tapo prioritetiniu. Buvo nustatytas poreikis suderinti 
tų valstybių narių INT, kurios jau vertino naudojimo įrodymus, praktiką ir parengti suderintą 
praktiką toms valstybių narių INT, kurios pradės vertinti, ar ženklas iš tikrųjų naudojamas. 
 
Taigi, 2017 m. spalio mėn. buvo pradėtas įgyvendinti CP8 projektas siekiant nustatyti  
bendrus vertinimo kriterijus ir principus, kuomet naudojamo ženklo pakeitimai turi reikšmės 
įregistruoto ženklo skiriamajam požymiui arba šis požymis išlieka nepakitęs. 
 
1.3 Praktikos taikymo sritis 
 
Šiame bendrosios praktikos dokumente pateikti principai ir pavyzdžiai, susiję su prekių 
ženklo naudojimu tokia forma, kuri skiriasi nuo įregistruoto ženklo, ir atsižvelgiant į 
papildymo,  neįtraukimo arba pakeitimo įtaką įregistruotų žodinių prekių ženklų, vien vaizdinių 
prekių ženklų ir sudėtinių prekių ženklų (sudarytų iš žodinių ir vaizdinių elementų) 
skiriamajam požymiui. 
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Bendroji praktika netaikoma: 
 

• Kitoms ženklų rūšims nei žodiniai, vien vaizdiniai ženklai ir sudėtiniai ženklai, t.y. tam 
tikros formos, poziciniams,  ženklams su raštais,  spalviniams ir kitiems netradiciniams 
ženklams. 

• Ženklo aprašui, nuorodoms dėl spalvų, ir nesaugomiems elementams. Nors jie gali  
turėti  įtakos vertinimui, į juos neatsižvelgiama šios bendrosios praktikos tikslais, nes 
žymenys vertinami pagal tai, kaip jie pateikti pavyzdžiuose. 

• Dėl naudojimo sustiprėjusiam skiriamajam požymiui (reputacijai, ankstesniam 
žinomumui) ir įtakai, kurią jis turi vertinimui. 

• Sąvokos „naudojimas iš tikrųjų“ apibrėžimui ir valstybių narių INT metodikai, taikomai ją 
vertinant. 

• Veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti vertinant, ar ženklas iš tikrųjų naudojamas (pvz. 
naudojimo vietos, laiko ir masto), apibrėžimui. 

• Įrodinėjimo priemonėms, reikalingoms siekiant įrodyti, kad  ženklas iš tikrųjų 
naudojamas (pvz., katalogams, sąskaitoms faktūroms, kainoraščiams ar apklausoms). 
Pateiktiems motyvams su visais pavyzdžiais taikoma prielaida, kad naudojamo žymens 
pateikimas tuose pavyzdžiuose yra vienintelis naudojimo būdas arba priemonė, 
nurodoma pagrindžiančiuose dokumentuose1. 

• Procedūriniams aspektams, susijusiems su protestu, panaikinimu ir (arba) registracijos 
pripažinimu negaliojančia. 

• Teisinių apribojimų, dėl kurių konkrečiose valstybių narių INT įgyvendinimas negalimas, 
aprašymui. 

• Kalbos klausimams (visi pavyzdžiai yra anglų kalba, ir bus laikoma, kad atitinkama 
visuomenė juos supras). 

 
 

2 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika 
 
Pagal ESPŽD 16 straipsnio 5 dalies a punktą, prekių ženklo naudojimas tokia forma, kuri 
skiriasi savo elementais, jeigu išlieka nepakitę skiriamieji įregistruoto ženklo požymiai, 
nepaisant to, ar tokios  formos, kokia yra naudojamas, ženklas taip pat įregistruotas ženklo 

savininko vardu. 
Kaip patvirtinta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teismas), šios nuostatos 
tikslas yra nenustatyti reikalavimo, kad naudojamas ženklas ir  įregistruotas prekių ženklas 
griežtai atitiktų, siekiant leisti prekių ženklo savininkui naudojant ženklą prekyboje, pakeisti 
žymenį, nepakeičiant jo skiriamojo požymio, taip, kad tai leistų geriau jį pritaikyti prie 
atitinkamų prekių ar paslaugų prekybos ar reklamos sąlygų (2006 m. vasario 23 d. 
Sprendimas Bainbridge, T-194/03, EU:T:2006:65, 50 punktas; 2013 m. liepos 18 d. 
Sprendimas Specsavers, C-252/12, EU:C:2013:497, 29 punktas). Todėl nebūtina nustatyti, 
kad naudojamas žymuo griežtai atitinka įregistruotą prekių ženklą, ir leidžiamas tam tikras 
lankstumas, jeigu tik įregistruoto ženklo pakeitimais nepakeičiamas   jo skiriamasis požymis. 
Tai turi būti vertinama kiekvienu konkrečiu atveju. 
 
Teismas taip pat nustatė, kad įregistruoto prekių ženklo naudojimo pareiga gali būti laikoma 
įvykdyta pateikiant prekyboje naudojamos formos žymens naudojimo įrodymą, jei prekyboje 

 
1 Vertinimas, ar naudojamas žymuo sudarytas iš priimtino jo registruotos formos pakeitimo, turi būti grindžiamas 
įrodymais, kuriuos šalys pateikia konkrečiu atveju. 
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naudojamas žymuo mažai skiriasi nuo formos, kuria buvo įregistruotas, ir abu žymenys 
apskritai gali būti laikomi lygiaverčiais (2015 m. gruodžio 10 d. Sprendimas Vieta, T-690/14, 
EU:T:2015:950, 31 punktas; 2014 m. kovo 12 d. Sprendimas Palma Mulata, T-381/12, 
EU:T:2014:119, 26 punktas; 2010 m. birželio 10 d. Sprendimas Atlas Transport, T-482/08, 
EU:T:2010:229, 30 punktas). 
 
Teismas taip pat paminėjo, kad norint nustatyti įregistruoto prekių ženklo skiriamojo požymio 
pakitimą būtina įvertinti  papildytų elementų skiriamąjį ir dominuojantį požymį, remiantis 
kiekvienam iš šių elementų būdingais požymiais, taip pat skirtingų elementų padėtimi vienas 
kito atžvilgiu prekių ženklo kompozicijoje (šiuo klausimu žr. 2015 m. liepos 15 d. Sprendimą 
LAMBDA (λ), T-215/13, EU:T:2015:518, 28 punktas; 2005 m. lapkričio 24 d. Sprendimą 
Online Bus, T-135/04, EU:T:2005:419, 36, 40 punktai; 2010 m. birželio 10 d. Sprendimą 
Atlas Transport, T-482/08, EU:T:2010:229, 31 punktas). 
 
Teismas taip pat nusprendė, kad reikia atsižvelgti į ankstesnio (įregistruoto) prekių ženklo, 
kuris naudojamas kaip sudėtinio prekių ženklo dalis arba kartu su kitu prekių ženklu,  
esmines savybes ir ypač į jo stipresnį ar silpnesnį skiriamąjį požymį. Kuo jo skiriamasis 
požymis yra silpnesnis, tuo lengviau bus jį pakeisti  papildžius elementu, kuris pats yra 
skiriamasis, ir tuo labiau tas prekių ženklas praras galią būti suvokiamas kaip prekių ar 
paslaugų kilmės nuoroda. Tas pats galioja ir atvirkštiniam teiginiui (2016 m. rugsėjo 13 d. 
Sprendimas DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), T-146/15, EU:T:2016:469, 29 
punktas). 
 
Be to, Teismas patvirtino, kad įregistruoto prekių ženklo „naudojimo iš tikrųjų“ sąlyga gali būti 
laikoma įvykdyta, kai įregistruotas prekių ženklas naudojamas kartu su kitu prekių ženklu 
arba kaip dalis to kito prekių ženklo, jeigu tik prekių ženklo naudojimo formos ir formos, kuria 
prekių ženklas buvo įregistruotas, skirtumai nepakeičia tokio prekių ženklo skiriamojo 
požymio, atsižvelgiant į tai, kaip jis įregistruotas (žr. 2013 m. liepos 18 d. Sprendimą 
Specsavers, C-252/12, EU:C:2013:497, 31 punktas; 2013 m. balandžio 18 d. Sprendimą 
Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, 36 punktas). 
 
Galiausiai, Teismas nurodė aplinkybes, kai keli žymenys naudojami vienu metu 
savarankiškai, taigi įregistruotas žymuo tame junginyje suvokiamas atskirai. Šis atvejis ne 
apie tai, kad įregistruotas žymuo naudojamas kitokia forma, nei buvo įregistruotas, bet apie 
tai, kad keli žymenys yra naudojami vienu metu, (žr. 2005 m. gruodžio 8 d. Sprendimą Cristal 
Castellblanch, T-29/04, EU:T:2005:438, 33, 34 punktai; ir 2014 m. lapkričio 6 d. Sprendimą 
MB, T-463/12, EU:T:2014:935, 43 punktas). 
 
 

3 Kelių žymenų naudojimas vienu metu 
 
Atsižvelgiant į anksčiau paminėtą Teismo praktiką, susijusią su žymenimis, naudojamais 
vienu metu, ir prieš nagrinėjant bendrosios praktikos principus, reikia atkreipti dėmesį į toliau 
išdėstytus dalykus. 
 
Prekyboje žymenys dažnai būna naudojami kartu su kitais žymenimis (pvz., siekiant nurodyti 
kitą (papildomą) prekių ženklą ir (arba) korporatyvinį įmonės prekių ženklą arba kartu pateikti 
įmonės pavadinimą). Toks naudojimas nepatenka į „įregistruoto žymens skiriamojo požymio 
pakeitimo“ sritį. Kai keli žymenys naudojami kartu, bet ir toliau yra nepriklausomi vienas nuo 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-146/15&td=ALL
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kito bei atlieka savo  identifikavimo funkciją, kaip  savarankiški ženklai, klausimas, ar 
įregistruoto  ženklo skiriamasis požymis buvo pakeistas, net nekyla. 
 
Ar žymenys bus suvokiami nepriklausomai vienas nuo kito, ar kaip sudarantys vieną ir tą patį 
žymenį, turi būti nustatoma atliekant bendrą vertinimą ir atsižvelgiant į įvairius veiksnius, 
pavyzdžiui, į: 
 

• pačių žymenų požymius (dominuojančius ir skiriamuosius elementus; jų atitinkamą 
padėtį; skirtingą dydį, šriftą arba spalvą; ar yra sintaksinių arba gramatinių ryšių, ar jų 
nėra, ir kt.); 

 

• tai, kaip žymenys pateikti naudojimo įrodymuose ir naudojimo kontekste (atitinkamas 
prekybos sektorius, žymenų pobūdis, t. y. įmonių pavadinimai, korporatyviniai įmonės 
ženklai, produktų linijos identifikatoriai, kiti (papildomi) prekių ženklai ir kt.); 

 

• konkrečius įrodymus, pagal kuriuos galima nustatyti, kad vartotojai žymenis suvokia 
kaip savarankiškus žymenis. 

 
Pavyzdžiai: 
 

Kelių žymenų naudojimas vienu metu 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo Prekės ir 
paslaugos 

Motyvai 

  

33 klasė: 
vynas 

Įregistruotas  ženklas 
naudojamas kartu su kitu 
skiriamuoju žymeniu, 
rodančiu tą patį vyno ūkį – 

„Bubblekat Winery“. Vyno 
sektoriuje įprasta etiketėje 
nurodyti ir produkto 

pavadinimą, ir vyno ūkio 
pavadinimą. Įregistruotas  
ženklas naudojamame 

žymenyje bus suvokiamas 
kaip savarankiškas žymuo. 

GERIVAN 
GERIVAN by 

BUBBLEKAT Ltd. 

25 klasė: 
drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 
apdangalai 

Įregistruotas  ženklas 
„GERIVAN“ naudojamas 

kartu su įmonės pavadinimu 
„BUBBLEKAT Ltd.“. 
Įregistruotas  ženklas 

naudojamame žymenyje bus 
suvokiamas kaip 
savarankiškas žymuo. 
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4 Bendrosios praktikos principai 
 
Šiame skyriuje  aptariami žymens pakeitimų variantai, kurie gali būti, kai žymuo naudojamas 
tokia forma, kuri skiriasi nuo įregistruoto ženklo (t. y. kai papildoma elementais, elementai  
yra neįtraukiami, pakeičiami arba naudojami derinyje). 
 
Vertinant šiuos pakeitimus ir tai, ar dėl pakeitimų pasikeičia įregistruoto  ženklo skiriamasis 
požymis, reikia taikyti tam tikrus principus. Šie principai pateikti toliau, kartu pateikiant 
pagrindines sąvokas ir vertinimo etapus. 
 
 
4.1 Pagrindinės sąvokos 
 
Siekiant užtikrinti suderintą ir nuoseklų bendrosios praktikos principų taikymą, būtinas 
bendras tam tikrų pagrindinių sąvokų, svarbių vertinant, ar dėl įregistruoto  ženklo pakeitimų 
keičiasi  ženklo skiriamasis požymis, supratimas. 
 
 

4.1.1 Skiriamasis požymis 
  
Pagal nusistovėjusią praktiką ženklo skiriamasis požymis reiškia, kad žymeniu siekiama 
prekes ir (arba) paslaugas, kurioms prašoma jį įregistruoti, identifikuoti kaip konkrečios 
įmonės prekes ir (arba) paslaugas, ir tokiu būdu atskirti tas prekes ir (arba) paslaugas nuo 
kitų įmonių prekių ir (arba) paslaugų 2. 
 
 
 Ženklo skiriamasis požymis turėtų būti vertintinas, pirma, atsižvelgiant į prekes ar paslaugas, 
kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, ir, antra, į tai, kaip atitinkama visuomenė jį 
suvokia. 
 
Būtina atskirti i) įregistruoto ženklo, kaip visumos, skiriamojo požymio analizę ir ii) įvairių 
žymens elementų skiriamojo požymio analizę. 
 
 

 
2 Tuo klausimu žr. 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimą Tabs (3D), sujungtos bylos C-468/01 P–C-472/01 P, 
EU:C:2004:259, 32 punktas. 

 

 

5 klasė: 

farmacijos 
produktai 

Įregistruotas  ženklas 
„MAPALVAM“ naudojamas 
kartu su kitu skiriamuoju 

žymeniu, t. y. su 
korporatyviniu įmonės 
ženklu. Farmacijos sektoriuje 

įprasta, kad produkto 
pavadinimas pateikiamas 
kartu su korporatyviniu 

įmonės ženklu. Įregistruotas  
ženklas naudojamame 
žymenyje bus suvokiamas 

kaip savarankiškas žymuo. 
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4.1.2 Vizualus dominavimas 
 
Šiame dokumente vizualiu dominavimu laikoma žymens elementų vizuali įtaka, t. y. ar vienas 
elementas vizualiai išsiskiria palyginti su kitais žymens elementais. Tai pirmiausia nustatoma 
pagal jo padėtį, dydį ir (arba) spalvų naudojimą (tiek, kiek tai yra reikšminga jo vizualiai 
įtakai). Šiuo aspektu vizualaus dominavimo vertinimas netaikomas žodiniams prekių 
ženklams. 
 
Jeigu vartotojas kai kurių elementų greičiausiai nepastebės dėl jų dydžio ir (arba) padėties, 
atliekant vertinimą jie nėra svarbūs. 
 
 
4.1.3 Sąveika 
 
Žymens elementų sąveika gali būti svarbi vertinant, ar įregistruotas  ženklas  jį naudojant 
išsaugo savo skiriamąjį požymį3. 
 
Tarp žymens elementų esama sąveikos, kai jie išdėstyti, tarpusavyje suderinti arba sujungti 
taip, kad sudarytų įspūdį, jog tai vienas vienetas. Toks įspūdis gali susidaryti ir dėl 
konceptualios sąveikos, kai sukuriama nauja konceptuali reikšmė. 
 
 
4.2 Vertinimo etapai 
 
Vertinant, ar naudojamas žymuo yra priimtinas įregistruoto ženklo pakeitimas, reikia laikytis 
šių etapų: 
 
1 etapas. Įvertinti įregistruotą ženklą atsižvelgiant į jo skiriamuosius ir vizualiai 
dominuojančius elementus. 
 
2 etapas. Įvertinti naudojamo žymens skirtumus ir pakeitimų įtaką. 
 
 
4.2.1 1 etapas. Įregistruoto ženklo vertinimas 
 
Pirmas etapas – nustatyti, kurie elementai įregistruotam ženklui suteikia skiriamąjį požymį. 
 
Jeigu ženklą sudaro vienas elementas, skiriamąjį požymį turi pats ženklas. Kai ženklą sudaro 
keli elementai, atliekant šį vertinimą reikia analizuoti šių elementų skiriamąjį požymį ir vizualų 
dominavimą, atsižvelgiant į kiekvienam iš šių elementų būdingas savybes bei atitinkamą 
vietą prekių ženklo konfigūracijoje, taip pat į jų sąveiką4. 
 
 

 
3 Tuo klausimu žr. 2015 m. liepos 15 d. Sprendimą LAMBDA (λ), T-215/13, EU:T:2015:518, 29 punktas. 
4 Tuo klausimu žr. 2005 m. lapkričio 24 d. Sprendimą Online Bus, T-135/04, EU:T:2005:419, 36 punktas. 



 

9 
 

4.2.2 2 etapas. Naudojamo žymens skirtumų ir pakeitimų įtakos vertinimas 
 
Kai nustatomi elementai, lemiantys įregistruoto ženklo skiriamąjį požymį, ir nustatomas jų 
skiriamojo požymio  laipsnis, turėtų būti nustatyta, ar jie yra naudojamame žymenyje ir (arba) 
ar jie yra pakeisti, – tam abu žymenys tiesiogiai lyginami (t. y. vienas šalia kito). 
 
Šiame etape vertinami papildyti, neįtraukti arba pakeisti ženklo elementai, atsižvelgiant į 
kiekvienam iš šių elementų būdingas savybes bei atitinkamą vietą prekių ženklo 
konfigūracijoje, taip pat į jų sąveiką. Taip pat reikia atsižvelgti į bendrą žymenų sukuriamą 
įspūdį. 
 
Kalbant apie pakeitimų įtaką, reikia atsižvelgti į įregistruoto  ženklo stipresnį ar  silpnesnį 
skiriamąjį požymį. Apskritai, vidutinį  skiriamąjį požymį turintiems ženklams  pakeitimai turės 
mažesnę įtaką. Ir atvirkščiai, silpno skiriamojo požymio ženklų (dažniausiai tai būna ženklai, 
kuriuos daugiausia arba išskirtinai sudaro  silpno skiriamojo požymio elementai) skiriamąjį 
požymį paprastai bus lengviau pakeisti5. 
 
 
4.3 Papildymas 
 
Šiame dokumente, kai naudojamas žymuo  papildomas elementu ir tai nėra kelių žymenų 
naudojimas vienu metu,  visa tai laikoma papildymu. Turi būti vertinama  tokio papildymo 
įtaka įregistruoto  ženklo skiriamajam požymiui. 
 
 
4.3.1 Papildymas skiriamaisiais elementais  
 
Iš esmės laikoma, kad papildymas skiriamuoju elementu, sąveikaujančiu su įregistruotu 
ženklu taip, kad jis nebegali būti atskirai suvokiamas, keičia  ženklo skiriamąjį požymį. Tai 
pasakytina ir kuomet  įregistruoto  ženklo skiriamasis požymis yra vidutinio stiprumo, ir kai jis 
yra silpnas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Tuo klausimu žr. 2016 m. rugsėjo 13 d. Sprendimą DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), T-146/15, 
EU:T:2016:469, 29 punktas. 
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Pavyzdžiai: 
 

Įregistruoto ženklo skiriamojo požymio pakeitimas 
 

Įregistruotas ženklas Naudojamas žymuo Prekės ir 
paslaugos 

Motyvai 

 

 

25 klasė: 

drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 

apdangalai 

Įregistruotas ženklas 

naudojamas su skiriamuoju 
vaizdiniu elementu (mėlyna 
žuvimi) taip, kad 

naudojamame žymenyje 
atsiranda ir vienas vienetas, 
ir nauja  konceptuali reikšmė 

(didelė žuvis ryja mažą žuvį). 
Dėl tokio pakeitimo keičiasi 
įregistruoto ženklo 

skiriamasis požymis. 

ICE BREAKING THE ICE 

25 klasė: 

drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 

apdangalai 

Įregistruotas ženklas 
naudojamas kartu su kitais 
skiriamaisiais žodiniais 

elementais. Šių elementų 
sąveika yra tokia, kad 
sukuriama nauja koncepcija. 

Todėl įregistruoto ženklo 
skiriamasis požymis keičiasi. 

 

Įregistruoto ženklo skiriamojo požymio pakeitimo nėra 

Įregistruotas ženklas Naudojamas žymuo Prekės ir 
paslaugos 

Motyvai 

GERIVAN 
 

GERIVAN 

25 klasė: 
drabužiai, 

avalynė ir 
galvos 

apdangalai 

Darant prielaidą, kad tai 

nelaikoma atveju, kai vienu 
metu naudojami keli 
žymenys (žr. 3 skyrių), 

papildymas vaizdiniu 
elementu neturi sąveikos su 
įregistruotu ženklu ir 

suvokiamas atskirai nuo 
naudojamo žymens. Todėl 
įregistruoto ženklo 

skiriamasis požymis 
nesikeičia. 

 
 
4.3.2 Papildymas skiriamojo požymio neturinčiais ir (arba) silpną skiriamąjį požymį 

turinčiais elementais  
 
Jeigu įregistruoto ženklo  skiriamasis požymis yra vidutinis,  papildymas skiriamojo požymio 

neturinčiais arba silpną skiriamąjį požymį turinčiais elementais, paprastai skiriamojo požymio 

nekeičia6, neatsižvelgiant į tai, ar tie elementai vizualiai dominuoja, ar ne. 

 

 
6 Tuo klausimu žr. 2016 m. rugsėjo 13 d. Sprendimą DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), T-146/15, 
EU:T:2016:469, 31 punktas. 
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Pavyzdžiai: 
 

Įregistruoto ženklo skiriamojo požymio pakeitimo nėra 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo Prekės ir 
paslaugos 

Motyvai 

GERIVAN 

SUPER GERIVAN 
25 klasė: 

drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 

apdangalai 

Žymuo „GERIVAN“ 
naudojamas su skiriamojo 
požymio neturinčiu žodiniu 

elementu „SUPER“, kuriuo tik 
apibūdinamas žymuo 
„GERIVAN“.  

Papildymas skiriamojo 
požymio neturinčiu elementu 
nekeičia įregistruoto  ženklo 

skiriamojo požymio. 
SUPERGERIVAN 

GERIVAN GERIVAN VISION 
5 klasė: 

medicininiai 
akių lašai 

Žymuo „GERIVAN“ 
naudojamas su aprašomuoju 
žodžiu „VISION“. 

 
Papildymas skiriamojo 
požymio neturinčiu elementu 

nekeičia įregistruoto  ženklo 
skiriamojo požymio. 

GERIVAN 
 

 

25 klasė: 
drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 
apdangalai 

Žymuo „GERIVAN“ 

naudojamas su skiriamojo 
požymio neturinčios 
geometrinės formos fonu. 

Papildymas skiriamojo 
požymio neturinčiu elementu 
nekeičia įregistruoto ženklo 

skiriamojo požymio. 

GERIVAN WWW.GERIVAN.COM 

25 klasė: 
drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 
apdangalai 

Žymuo „GERIVAN“ 
naudojamas su skiriamojo 
požymio neturinčia domeno 

nuoroda. Pridėtas skiriamojo 
požymio neturintis elementas 
nekeičia įregistruoto  ženklo 

skiriamojo požymio 7. 

BUBBLEKAT BUBBLEKAT 
PARIS 

25 klasė: 

drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 

apdangalai 

Žymuo „BUBBLEKAT“ 
naudojamas su skiriamojo 

požymio neturinčiu 
geografiniu terminu „PARIS“. 
Papildymas skiriamojo 

požymio neturinčiu elementu 
nekeičia įregistruoto ženklo 
skiriamojo požymio. 

 
(7) Jeigu iš naudojimo įrodymo matyti, kad naudojamas domeno pavadinimas, kuris rodo prekių ir paslaugų 
komercinę kilmę. 
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GERIVAN 

 

25 klasė: 
avalynė 

Žymuo „GERIVAN“ 
naudojamas su skiriamojo 
požymio neturinčiu vaizdiniu 

elementu, nurodančiu batus - 
šis elementas, nors vizualiai 
dominuoja, nekeičia 

įregistruoto ženklo skiriamojo 
požymio. 

GERIVAN 

 

33 klasė: 
vynas 

Žymuo „GERIVAN“ 
naudojamas ant gana 

standartinės silpną skiriamąjį 
požymį turinčios vyno 
etiketės. Toks papildymas 

nekeičia įregistruoto ženklo 
skiriamojo požymio. 

GERIVAN 

 

3 klasė: 
skalbimo 

medžiagos 

Žymuo „GERIVAN“ 
naudojamas su skiriamojo 

požymio neturinčiu žodiniu 
elementu „BIO“ - šis 
elementas, nors vizualiai 

dominuoja, nekeičia 
įregistruoto ženklo skiriamojo 
požymio. 

  

 

25 klasė: 
drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 
apdangalai 

Papildymas silpną skiriamąjį 
požymį turinčiais elementais 

„EVERYDAY CLOTHING 
CONCEPT“ (nors šie 
elementai vizualiai 

dominuoja) nekeičia 
įregistruoto ženklo skiriamojo 
požymio. 

 
Kai įregistruotas ženklas turi silpną skiriamąjį požymį, labiau tikėtina, kad jo skiriamasis 
požymis bus pakeistas, net jeigu ženklas bus papildytas elementais, kurių skiriamasis 
požymis yra silpnas. 
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Pavyzdys: 
 

Įregistruoto ženklo skiriamojo požymio pakeitimas 

Įregistruotas ženklas Naudojamas žymuo Prekės ir 
paslaugos 

Motyvai 

 

 

31 klasė: 
vaisiai 

Įregistruotas ženklas  turi 

silpną skiriamąjį požymį. 
Papildymas elementu („BAA-
naa-NAA“), kurio skiriamasis 

požymis taip pat silpnas, yra 
pateikiamas pradžioje ir 
įtakoja įregistruotą  ženklą 

sukurdamas naują 
konceptualią reikšmę.  Tokie 
pakeitimai keičia įregistruoto 

ženklo skiriamąjį požymį. 

 
 
4.4 Neįtraukimas 
 
Pirmiausia, įregistruotas ženklas laikomas vienu vienetu. Kai įregistruotame  ženkle esantis  
elementas nėra įtrauktas į naudojamą žymenį, tai laikoma  neįtraukimu. Turi būti vertinama 
neįtraukimo  įtaka įregistruoto  ženklo skiriamajam požymiui. 
 
 
4.4.1 Skiriamųjų elementų neįtraukimas  
 
Visi įregistruoto  ženklo skiriamieji elementai padeda užtikrinti jo skiriamąjį požymį. Todėl 
naudojamame žymenyje  neįtraukus vieno iš tų elementų, greičiausiai pasikeis įregistruoto 
ženklo skiriamasis požymis. 
 
Pavyzdžiai: 
 

Įregistruoto ženklo skiriamojo požymio pakeitimas 

Įregistruotas ženklas Naudojamas žymuo Prekės ir 
paslaugos 

Motyvai 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT 
25 klasė: 

drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 

apdangalai 

Įregistruotą  ženklą sudaro 

du skiriamieji žodiniai 
elementai – „GERIVAN“ ir 
„BUBBLEKAT“. Abu jie 

vienodai padeda užtikrinti 
įregistruoto ženklo 
skiriamąjį požymį. Todėl 

neįtraukus vieno iš tų 
elementų, pasikeičia 
skiriamasis požymis. 
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Bubblekat 

Bubblekat 

25 klasė: 

drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 

apdangalai 

Įregistruotą ženklą sudaro 
du skiriamieji elementai – 
„Bubblekat“ ir pavaizduota 

stilizuota žuvis. Abu jie 
vienodai padeda užtikrinti 
įregistruoto  ženklo 

skiriamąjį požymį.  
Neįtraukus vieno iš tų 
elementų, pasikeičia 

skiriamasis požymis. 

 
Bubblekat  

25 klasė: 

drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 

apdangalai 

Įregistruotą  ženklą sudaro 
du skiriamieji elementai – 
pavaizduota stilizuota žuvis 

ir žodinis elementas 
„Bubblekat“. Abu jie 
vienodai padeda užtikrinti 

įregistruoto ženklo 
skiriamąjį požymį. 
Neįtraukus vieno iš tų 

elementų, pasikeičia 
skiriamasis požymis. 

 
  

25 klasė: 
drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 
apdangalai 

Įregistruotą  ženklą sudaro 
du skiriamieji elementai – 

pavaizduotas stilizuotas 
medis ir žuvis. Abu jie 
vienodai padeda užtikrinti 

įregistruoto ženklo 
skiriamąjį požymį. 
Neįtraukus  vieno iš tų 

elementų, pasikeičia 
skiriamasis požymis. 

 
Tais atvejais, kai vartotojas nekreips dėmesio į įregistruoto  ženklo elementus dėl jų  dydžio ir 
(arba) padėties, jų neįtraukimas į naudojamą žymenį nepakeis įregistruoto  ženklo skiriamojo 
požymio. 
 
Pavyzdžiai: 
 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimo nėra 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo Prekės ir 
paslaugos 

Motyvai 

GERIVAN 
              Bubblekat 

 

GERIVAN 

25 klasė: 
drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 

apdangalai 

Įregistruoto  ženklo 
skiriamasis požymis 
nesikeičia, nes vartotojas 
nepastebės  neįtraukto 

elemento dėl šio elemento 
dydžio bei padėties. 

  

33 klasė: 
vynas 

Įregistruoto  ženklo 
skiriamasis požymis 
nesikeičia, nes vartotojas 

nepastebės neįtraukto 
elemento dėl šio elemento 
dydžio bei padėties.  
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4.4.2 Skiriamojo požymio neturinčių ir (arba) silpną skiriamąjį požymį turinčių elementų  
neįtraukimas 

 
Jeigu įregistruoto  ženklo skiriamasis požymis yra vidutinis, skiriamojo  požymio neturinčių 
elementų  neįtraukimas į naudojamą žymenį greičiausiai nepakeis įregistruoto ženklo 
skiriamojo požymio. Paprastai toks atvejis gali būti ir tada, kai neįtraukto elemento 
skiriamasis požymis yra silpnas.  
 
Pavyzdžiai: 
 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimo nėra 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo Prekės ir 
paslaugos 

Motyvai 

BIO 
 

GERIVAN 

GERIVAN 
3 klasė: 
skalbimo 

medžiagos 

Įregistruoto  ženklo skiriamąjį 

požymį  lemia skiriamasis 
žodinis elementas 
„GERIVAN“. 

Skiriamojo požymio 
neturinčio elemento „BIO“  
neįtraukimas (nors šis 

elementas vizualiai 
dominuoja) nekeičia 
įregistruoto   ženklo 

skiriamojo požymio. 

SUPER GERIVAN GERIVAN 

25 klasė: 

drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 

apdangalai 

Įregistruoto  ženklo skiriamąjį 
požymį  lemia skiriamasis 
žodinis elementas 

„GERIVAN“. Žodis „SUPER“ 
neturi skiriamojo požymio, 
todėl jo neįtraukimas 

nekeičia įregistruoto  ženklo 
skiriamojo požymio. 

 
GERIVAN 

25 klasė: 
drabužiai, 

avalynė ir 
galvos 

apdangalai 

Įregistruoto ženklo skiriamąjį 

požymį  lemia skiriamasis 
žodinis elementas 
„GERIVAN“. Skiriamojo 

požymio neturinčios 
geometrinės formos fono 
nenaudojimas nekeičia 

įregistruoto  ženklo 
skiriamojo požymio. 

The Fence Fence 
9 klasė: 
mobilieji 
telefonai 

Įregistruoto  ženklo skiriamąjį 
požymį  lemia skiriamasis 

žodis „Fence“. Artikelio 
(„the“) neįtraukimas nekeičia 
įregistruoto  ženklo 

skiriamojo požymio. 

 
GERIVAN 

GERIVAN 
30 klasė: 

kava 

Įregistruoto  ženklo skiriamąjį 
požymį  lemia skiriamasis 
žodinis elementas 

„GERIVAN“. Skiriamojo 
požymio neturinčio vaizdinio 
elemento, kuriuo 

vaizduojama kavos pupelė,  
neįtraukimas (nors šis 
elementas vizualiai 

dominuoja) nekeičia 
įregistruoto  ženklo 
skiriamojo požymio. 
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Tačiau negalima paneigti, kad silpną skiriamąjį požymį turinčio elemento  neįtraukimas gali 
turėti kitokį rezultatą, visų pirma tada, kai neįtrauktas elementas yra vizualiai dominuojantis 
arba sąveikauja su kitais elementais. 
 
Pavyzdžiai: 
 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimas 
 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo Prekės ir 
paslaugos 

Motyvai 

 

 
9 klasė: 

kredito kortelė 

Įregistruoto  ženklo skiriamąjį 
požymį lemia skiriamasis 
žodinis elementas 

„BUBBLEKAT“ ir kiti žymens 
elementai. Šie kiti elementai, 
nors jų skiriamasis požymis 

silpnas, sąveikauja ir 
vizualiai dominuoja dėl savo 
dydžio ir aiškiai matomos 

padėties. Šių elementų 
neįtraukimas keičia 
įregistruoto  ženklo skiriamąjį 

požymį. 

GERIVAN 

 
GERIVAN 

30 klasė: 

kava 

Įregistruoto ženklo 
skiriamasis požymis 
atsiranda dėl skiriamąjį 

požymį turinčio žodžio 
„GERIVAN“ ir elemento 
„AROMA“ junginio, pateikto 

stilizuotu šriftu – tuo tam 
žodiniam elementui 
suteikiama tam tikro 

papildomo išskirtinumo. Be 
to, pastarasis elementas, 
nors jo skiriamasis požymis 

silpnas, yra tokio dydžio, kad 
įregistruotame ženkle 
vizualiai dominuoja. Tokio 

dominuojančio elemento  
neįtraukimas keičia 
įregistruoto  ženklo skiriamąjį 

požymį. 

 
 
Jeigu įregistruotą  ženklą sudaro tik elementai, kurių skiriamasis požymis yra silpnas, ir 
(arba) skiriamojo požymio neturintys elementai, ir dėl jų derinio prekių ženklas gali būti 
įregistruotas kaip visuma, vieno ar kelių šių elementų neįtraukimas paprastai keičia 
įregistruoto  ženklo skiriamąjį požymį. 
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Pavyzdžiai: 
 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimas 
 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo Prekės ir 
paslaugos 

Motyvai 

 
 

 

31 klasė: 

kačių ėdalas 

Įregistruoto  ženklo 

skiriamasis požymis 
atsiranda dėl skiriamojo 
požymio neturinčių ir silpną 

skiriamąjį požymį turinčių 
elementų, t. y. „Bio“ ir 
stilizuotos raidės O, 

primenančios katę, derinio. 
Dėl abiejų elementų derinio 
žymuo gali būti įregistruotas 

kaip visuma. Todėl vieno iš 
tų elementų neįtraukimas 
keičia įregistruoto  ženklo 

skiriamąjį požymį. 

 

 

30 klasė: 
kava 

Įregistruoto  ženklo skiriamąjį 
požymį lemia paprastų 
geometrinių formų ir 

aprašomųjų žodžių derinys. 
Dėl šių elementų derinio 
žymenį, kaip visumą, galima 

registruoti. Todėl neįtraukus 
kai kurių iš šių elementų 
pakinta įregistruoto  ženklo 

skiriamasis požymis. 

 
 
4.5  Savybių (t. y. šrifto, dydžio, spalvų, padėties) pakeitimas 
 
4.5.1 Žodiniai prekių ženklai 
 
Iš esmės  specifinis žodinio prekių ženklo pateikimas, pavyzdžiui naudojant konkretų šriftą, 
stilių, dydį, spalvas arba padėtį, nekeičia įregistruoto žodinio ženklo skiriamojo požymio, jeigu 
žodis, naudojamas tokia forma,   išlieka atpažįstamu. 
 
Pavyzdžiai: 
 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimo nėra 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo Prekės ir 
paslaugos 

Motyvai 

GERIVAN GERIVAN 
25 klasė: 

drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 

apdangalai 

Įregistruotas  ženklas 
naudojamas spalvotas, ir net 
naudojamas tokia forma yra 

atpažįstamas kaip 
įregistruotas ženklas. Todėl 
toks įregistruoto  ženklo 

naudojimas skiriamojo 
požymio nekeičia. 

GERIVAN 
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GERIVAN 

 

25 klasė: 
drabužiai, 

avalynė ir 
galvos 

apdangalai 

Įregistruotas  ženklas 
naudojamas konkrečiu 
neišsiskiriančiu šriftu, ir net 

naudojamas tokia forma yra 
atpažįstamas kaip 
įregistruotas ženklas. Todėl 

tokio šrifto naudojimas jo 
skiriamojo požymio nekeičia.  

GERIVAN BUBBLEKAT 
GERIVAN 

BUBBLEKAT 

25 klasė: 

drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 

apdangalai 

Skiriamąjį požymį turintys 
žodiniai elementai, 

naudojami tokia forma, yra 
atpažįstami net pakeitus jų 
padėtį. Toks pakeitimas 

įregistruoto ženklo skiriamojo 
požymio nekeičia. 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT GERIVAN 

25 klasė: 
drabužiai, 

avalynė ir 
galvos 

apdangalai 

Skiriamąjį požymį turintys 

žodiniai elementai, nors 
naudojami atvirkštine tvarka, 
nesukuria naujos 

konceptualios reikšmės ir, 
naudojami tokia forma, yra 
atpažįstami. Toks pakeitimas 

įregistruoto  ženklo 
skiriamojo požymio nekeičia. 

GERIVAN GERIVAN 

25 klasė: 
drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 
apdangalai 

Pakeitus raidžių „G“ ir „N“ 
dydį, nebuvo sukurta nauja 

konceptuali reikšmė, ir 
įregistruotas ženklas, net 
naudojamas tokia forma, yra 

atpažįstamas. Todėl toks 
naudojimas įregistruoto  
ženklo skiriamojo požymio 

nekeičia. 

BIO GERIVAN 
 

GERIVAN 

3 klasė: 

skalbimo 
medžiagos 

Įregistruotą  ženklą 
„BIO GERIVAN“ sudaro du 

žodiniai elementai – „Bio“ ir 
„Gerivan“. Pakeitus elemento 
„BIO“ padėtį, dydį ir spalvą, 

įregistruotas ženklas, net 
naudojamas tokia forma, yra 
atpažįstamas kaip 
įregistruotas ženklas. Todėl 

toks naudojimas nekeičia 
įregistruoto  ženklo 
skiriamojo požymio. 

GERIVAN GERIVAN 
25 klasė: 
drabužiai, 

avalynė ir 
galvos 

apdangalai 

Įregistruotas ženklas, net ir 
naudojamas tokia forma, yra 
atpažįstamas kaip 

įregistruotas ženklas. Šrifto 
(paprastai šiek tiek stilizuotos 
formos) ir spalvos pakeitimas 

nekeičia jo skiriamojo 
požymio. 

GERIVAN BUBBLEKAT GERIVAN 
BUBBLEKAT 

25 klasė: 
drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 
apdangalai 

Skiriamąjį požymį turintys 
žodiniai elementai, net ir 

naudojami tokia forma, yra 
atpažįstami kaip skiriamąjį 
požymį turintys elementai. 

Spalvos, dydžio ir vietos 
pakeitimas nekeičia jų 
skiriamojo požymio. 
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GERI 
 

25 klasė: 
drabužiai, 

avalynė ir 
galvos 

apdangalai 

Įregistruotas ženklas, net ir 
naudojamas tokia forma, yra 
atpažįstamas kaip 

įregistruotas ženklas. 
Stilizacija nėra išsiskirianti ir 
nekeičia jo skiriamojo 

požymio. 

 
 
Kai žodinis prekių ženklas nebeatpažįstamas kaip toks, pavyzdžiui, dėl to, kad naudojamas 
ypatingai stilizuotas žodis arba dėl to, kad pakeitus savybes, pasikeitė žodinio elemento 
reikšmė (pvz., kai atvirkštinė žodinių elementų tvarka turi kitokią reikšmę arba grafiškai 
paryškinta žodinio elemento dalis turi savo reikšmę), įregistruoto  ženklo skiriamasis  
požymis bus pakeistas. 
 
Tai pasakytina ir tais atvejais, kai įregistruoto  ženklo skiriamasis požymis yra silpnas. 
 
Pavyzdžiai: 
 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimas 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo Prekės ir 
paslaugos 

Motyvai 

GERIVAN 
 

25 klasė: 

drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 

apdangalai 

Įregistruotas ženklas, 
naudojamas tokia forma, 

nebegali būti atpažįstamas 
kaip įregistruotas ženklas, 
nes yra neįskaitomas. Todėl 

įregistruoto  ženklo 
skiriamasis požymis yra 
pakeistas. 

LOVE YOUNG YOUNG LOVE 

25 klasė: 
drabužiai, 

avalynė ir 
galvos 

apdangalai 

Nors abu įregistruoto  ženklo 

žodiniai elementai 
naudojamame žymenyje yra, 
jų naudojimas atvirkštine 

tvarka keičia įregistruoto  
ženklo reikšmę. Todėl 
skiriamasis požymis yra 

pakeistas. 

BUBBLEKAS BUBBLEMAS 

25 klasė: 

drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 

apdangalai 

Raidę „K“ pakeitus raide „M“ 
įregistruotas ženklas, tokia 

forma, kokia  yra 
naudojamas, tampa 
nebeatpažįstamas. Todėl 

įregistruoto  ženklo 
skiriamasis požymis keičiasi.  

 
 
4.5.2 Vien vaizdiniai prekių ženklai 
 
Kai prekių ženklai yra vien vaizdiniai,  skiriamąjį požymį lemia konkrečiai pateikti vaizdiniai 
elementai. Todėl pakeitus pateikimą, greičiausiai pasikeis ir įregistruoto  ženklo skiriamasis 
požymis, išskyrus atvejus, kai kalbama apie savybes (pvz., spalvą, formą), kurios nėra 
esminiai veiksniai, paryškinantys  ženklo skiriamąjį požymį. 
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Pavyzdžiai: 
 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimo nėra 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo Prekės ir 
paslaugos 

Motyvai 

  

9 klasė: 

programinė 
įranga 

Įregistruoto  ženklo skiriamąjį 
požymį  lemia konkretus 
rudos spalvos kalno 

pavaizdavimas. Kadangi 
ruda spalva iš esmės 
nelemia įregistruoto  ženklo 

skiriamojo požymio, jos 
pakeitimas į pilką spalvą 
įregistruoto  ženklo 

skiriamojo požymio nekeičia. 

  

25 klasė: 

drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 

apdangalai 

Įregistruoto  ženklo skiriamąjį 
požymį lemia ir delfino 

pavaizdavimas, ir rausvai 
raudonos bei baltos spalvų 
derinys. Pavyzdyje sukeitus 

spalvas ir išlaikius tokį patį 
kontrastą, įregistruoto  ženklo 
skiriamasis požymis 

nepakinta. 

  

25 klasė: 
drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 
apdangalai 

Įregistruoto  ženklo skiriamąjį 
požymį lemia konkretus 

šviesiai rudos spalvos 
dramblio pavaizdavimas. 
Dramblio padėties 

pakeitimas nėra svarbus 
pakeitimas, todėl toks 
pakeitimas nekeičia 

įregistruoto  ženklo 
skiriamojo požymio. 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimas 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo Prekės ir 
paslaugos 

Motyvai 

 

 
 

 

 

31 klasė: 

bananai 

Įregistruoto  ženklo skiriamąjį 

požymį  lemia tik konkretus 
rožinio (išgalvotos spalvos) 
banano pavaizdavimas. 

Naudojant natūralios 
(geltonos) spalvos bananą 
pakeičiamas įregistruoto  

ženklo skiriamasis požymis. 
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9 klasė: 

programinė 
įranga 

Įregistruoto  ženklo skiriamąjį 
požymį  lemia konkretus 
tikroviškų spalvų delfino 

pavaizdavimas. Šias spalvas 
pakeitus į zebro dryžius 
primenančias juodas ir baltas 

spalvas,  toks spalvų 
pakeitimas yra neįprastas 
atvaizduojant delfinus, taigi 

tai yra reikšmingas 
pakeitimas. Dėl tokio 
naudojimo keičiasi 

įregistruoto  ženklo 
skiriamasis požymis. 

 
 

25 klasė: 
drabužiai, 

avalynė ir 
galvos 

apdangalai 

Nors naudojamame 
žymenyje įregistruoto  ženklo  

konceptuali reikšmė išlieka 
(dramblio vaizdas), pateikimo 
(būtent dramblio formos, 

padėties ir stilizacijos) 
pakeitimai yra pakankamai 
reikšmingi, kad pasikeistų 

įregistruoto  ženklo 
skiriamasis požymis. 

 
 
Kalbant apie vien vaizdinius prekių ženklus, kurių skiriamasis požymis yra silpnas, net 
nedideli prekių ženklo pakeitimai gali nulemti  ženklo skiriamojo požymio pakeitimą. 
 
 
4.5.3 Sudėtiniai prekių ženklai 
 
Sudėtiniuose ženkluose iš esmės ir žodiniai, ir vaizdiniai elementai (bent tam tikru mastu)  
suteikia  ženklui skiriamąjį požymį. Apskritai, kuo labiau elementas  sustiprina skiriamąjį 
požymį, tuo labiau tikėtina, kad toks elementas pakeis žymens skiriamąjį požymį. 
 
Tais atvejais, kai įregistruoto  ženklo skiriamąjį požymį iš esmės  lemia jo žodiniai elementai, 
tokių elementų naudojimas naudojant skirtingą šriftą, spalvą arba dydį paprastai nepakeičia 
skiriamojo požymio (žr. šio dokumento 4.5.1 skirsnį), išskyrus atvejus, kai skirtumai yra tokie 

reikšmingi, kad daro  įtaką bendram įregistruoto  ženklo sukuriamam įspūdžiui. 
 
Pavyzdžiai, kai įregistruoto  ženklo skiriamąjį požymį iš esmės  lemia jo žodiniai elementai: 
 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimo nėra 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo Prekės ir 
paslaugos 

Motyvai 

  

25 klasė: 
drabužiai, 

avalynė ir 
galvos 

apdangalai 

Įregistruoto  ženklo  
skiriamąjį požymį iš esmės  

lemia skiriamąjį požymį 
turintys žodiniai elementai 
„GERIVAN“ ir 

„BUBBLEKAT“. Spalvos 
pakeitimas (iš šviesiai žalios į 
mėlyną ir raudoną) nėra toks 

reikšmingas, kad turėtų  
įtakos bendram įregistruoto  
ženklo sukuriamam įspūdžiui.  
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25 klasė: 

drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 

apdangalai 

Įregistruoto  ženklo  
skiriamąjį požymį iš esmės 
lemia skiriamąjį požymį 

turintis žodinis elementas 
„GERIVAN“. Fono ir žodinio 
elemento spalvos pakeitimas 

iš juodos į baltą ir atvirkščiai, 
paliekant tą patį kontrastą, 
nėra toks reikšmingas, kad 

turėtų  įtakos bendram 
įregistruoto  ženklo 
sukuriamam įspūdžiui. Todėl 

toks pakeitimas nekeičia 
įregistruoto  ženklo 
skiriamojo požymio. 

  

25 klasė: 
drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 
apdangalai 

Įregistruoto  ženklo  

skiriamąjį požymį iš esmės 
lemia jo žodinis elementas 
„GERIVAN“. Žodinis 

elementas išpildytas kitokiu 
šriftu, bet pakeitimas nėra 
toks reikšmingas, kad turėtų  

įtakos bendram įregistruoto  
ženklo sukuriamam įspūdžiui. 
Todėl toks pakeitimas 

nekeičia įregistruoto  ženklo 
skiriamojo požymio. 

 

 

32 klasė: 
mineralinis 

vanduo 

Įregistruoto  ženklo  

skiriamąjį požymį iš esmės 
lemia  jo žodinis elementas 
„GERIVAN“, nes kalno 

pavaizdavimas gali būti 
aliuzija į prekių savybes. 
Skiriamąjį požymį turinčio 

žodinio elemento šrifto, 
padėties ir dydžio pakeitimas 
nėra toks reikšmingas, kad 

pakeistų įregistruoto prekių 
ženklo skiriamąjį požymį. 

GERIVAN GERIVAN 
25 klasė: 

drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 

apdangalai 

Įregistruoto  ženklo  
skiriamąjį požymį iš esmės 

lemia jo žodinis elementas 
„GERIVAN“. Pirmos ir 
paskutinės raidžių dydžio ir 

žalios spalvos atspalvio 
pakeitimas nėra toks 
reikšmingas, kad turėtų  

įtakos bendram įregistruoto  
ženklo sukuriamam įspūdžiui. 
Todėl tokie pakeitimai 

įregistruoto  ženklo 
skiriamojo požymio nekeičia. 

 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimas 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo Prekės ir 
paslaugos 

Motyvai 

  

25 klasė: 
drabužiai, 

avalynė ir 
galvos 

apdangalai 

Įregistruoto  ženklo  
skiriamąjį požymį iš esmės 
lemia jo žodinis elementas 

„GERIVAN“. Šrifto 
pakeitimas į šriftą, dėl kurio 
žodinis elementas tampa 

neįskaitomas,  lemia 



 

23 
 

reikšmingą naudojamo 
žymens ir įregistruoto  ženklo 
skirtumą. 

  

32 klasė: 

mineralinis 
vanduo 

Įregistruoto  ženklo  

skiriamąjį požymį lemia jo 
žodinis elementas 
„GERIVAN“, nes kalno 

pavaizdavimas gali būti 
aliuzija į prekių savybes. 
Žodinio elemento naudojimas 

padalijus į „GERI“ ir „VAN“, 
nulemia reikšmingus 
skirtumus, turinčius įtakos 

bendram įregistruoto  ženklo 
sukuriamam įspūdžiui. Ir 
vaizdinio, ir žodinio elemento 

spalvos pakeitimas sustiprina 
šią išvadą. 

 
 
Kalbant apie sudėtinius prekių ženklus, kurių skiriamąjį požymį iš esmės sudaro jų vaizdiniai 
elementai, labiau tikėtina, kad tokių elementų pakeitimai pakeis įregistruoto  ženklo skiriamąjį 
požymį, išskyrus atvejus, kai jie susiję su savybėmis (pvz., stilizacija, išdėstymu, spalva), 
kurie nėra esminiai veiksniai, nulemiantys žymens  skiriamąjį požymį (žr. šio dokumento 
4.5.2 skirsnį). 
 
Pavyzdžiai, kai įregistruoto  ženklo skiriamąjį požymį iš esmės sudaro jo vaizdiniai elementai: 
 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimo nėra 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo Prekės ir 
paslaugos 

Motyvai 

Best quality! Best quality!  

25 klasė: 
drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 
apdangalai 

Įregistruoto  ženklo skiriamąjį 

požymį iš esmės  lemia jo 
vaizdinis elementas, 
vaizduojantis rudą kalną, nes 

frazė „Best quality!“ bus  
suvokiama kaip aprašomoji 
frazė. Kadangi ruda spalva iš 

esmės nelemia įregistruoto  
ženklo skiriamojo požymio, 
jos pakeitimas į šviesiai rudą 

spalvą, taip pat padėties 
pakeitimas įregistruoto  ženklo 
skiriamojo požymio nekeičia. 

 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimas 
 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo Prekės ir 
paslaugos 

Motyvai 

  
30 klasė: 

kava 

Įregistruoto  ženklo skiriamąjį 
požymį  lemia konkretus 
žodinių elementų šriftas ir 

grafinė stilizacija, nes patys 
vaizdiniai elementai neturi 
skiriamojo požymio. 

Vienintelis skiriamasis 
įregistruoto  ženklo aspektas 
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pradingsta esant naudojamai 
formai. Todėl tokių žodinių 
elementų, išpildytų 

standartiniu šriftu, 
naudojimas keičia 
įregistruoto  ženklo skiriamąjį 

požymį. 

Best quality! 
 

25 klasė: 
drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 
apdangalai 

Įregistruoto  ženklo  
skiriamąjį požymį iš esmės  
lemia vaizduojamas rudas 

kalnas, nes frazė „Best 
quality!“ bus  suvokiama kaip 
aprašomoji frazė. Kalno 

vaizdavimo pakeitimas yra 
toks reikšmingas, kad pakeis 
įregistruoto  ženklo skiriamąjį 

požymį. 

 
 
Kai  ženklo skiriamąjį požymį lemia ir žodiniai, ir vaizdiniai elementai (įskaitant jų savybes, 
pavyzdžiui, stilizaciją, išdėstymą arba spalvą), šie elementai yra svarbūs. Kai tokių elementų 
visuma  suteikia skiriamąjį požymį,  šios visumos pakeitimas gali pakeisti įregistruoto  ženklo 
skiriamąjį požymį. 
 
Pavyzdžiai, kai  ženklo skiriamąjį požymį iš esmės  lemia žodiniai ir vaizdiniai elementai: 
 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimas 
 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo Prekės ir 
paslaugos 

Motyvai 

 

GERI 

30 klasė: 
kava 

Įregistruoto ženklo  skiriamąjį 
požymį  lemia ir žodinis 
elementas, kuris bus 

suvoktas kaip „GER“, ir 
vaizdinis elementas, 
pateiktas geometrinėmis 

formomis. Naudojamoje 
formoje žodinis elementas 
„GER“ yra pakeistas 

elementu „GERI“ (šio šriftas 
yra standartinis), o vaizdinis 
elementas visiškai dingsta. 

Tokie pakeitimai keičia 
įregistruoto ženklo skiriamąjį 
požymį. 

 

BUBBLEKAT 

25 klasė: 
drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 
apdangalai 

Įregistruoto  ženklo skiriamąjį 

požymį  lemia ir žodiniai 
elementai („BUBB“ ir 
„LEKAT“), ir jų konkreti 

stilizacija. Tokios formos, 
kokia naudojama, žodiniai 
elementai „BUBB“ ir „LEKAT“ 

yra kaip vienas žodis, o jų 
šriftas – standartinis. Tokie 
pakeitimai keičia įregistruoto 

ženklo skiriamąjį požymį. 
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4.5 Pakeitimų derinys 
 
Praktiškai naudojamame žymenyje gali būti skirtingų rūšių pakeitimų derinys. 

 
Galima nustatyti keturių rūšių derinius: 
 

• Pakeitimų derinys, kai įregistruotas  ženklas papildomas vienais elementais, o kiti 
elementai nėra  įtraukiami į ženklo sudėtį. 

 

• Pakeitimų derinys, kai vienų įregistruoto  ženklo elementų esminės savybės yra 
keičiamos,  tuo pačiu  ženklas yra ir papildomas kitais elementais. 

 

• Pakeitimų derinys, kai įregistruoto  ženklo elementai  nėra įtraukiami į ženklo sudėtį, o  
likusių elementų esminės savybės yra keičiamos. 

 

• Pakeitimų derinys, kai tam tikri įregistruoto  ženklo elementai nėra įtraukiami į ženklo 
sudėtį, likusių elementų esminės savybės keičiamos ir  ženklas papildomas kitais 
elementais. 

 
Apskritai, kai pakeitimai yra susiję su  papildymo, neįtraukimo arba savybių pakeitimo deriniu, 
taikomi atitinkami Bendrosios praktikos principai. Todėl pakeitimai, turintys įtakos 
skiriamiesiems elementams, paprastai nulems įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio 
pakeitimą, ir mažiau tikėtina, kad įregistruoto  ženklo skiriamąjį požymį pakeis pakeitimai, 
turintys įtakos  skiriamojo požymio neturintiems elementams arba elementams, kurių 
skiriamasis požymis yra silpnas. 
 
Kai esama pakeitimų derinio, reikėtų vertinti, ar bet kurie pavieniai pakeitimai (pavyzdžiui, 
elemento neįtraukimas) nulemtų įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimą, jeigu kiti 
pakeitimai lemiamos  įtakos neturėtų. 
 
Jeigu toks vienas pakeitimas nenulemia įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimo, 
turi būti vertinama visų pakeitimų derinio įtaka. Gali būti taip, kad skiriamojo požymio 
pakeitimą nulems tik keli pakeitimai kartu. 
 
Toliau pateiktais pavyzdžiais iliustruojami atvejai, kad skiriamojo požymio neturinčių 
elementų arba elementų, kurių skiriamasis požymis silpnas, pakeitimai nepakeičia skiriamojo 
požymio. 
 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimo nėra 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo Prekės ir 
paslaugos 

  

25 klasė: 

drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 

apdangalai 
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GERIVAN 

 

25 klasė: 
drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 
apdangalai 

  

33 klasė: vynas 

  

25 klasė: 
drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 
apdangalai 

  

9 klasė: 

programinė 
įranga 
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Toliau pateiktais pavyzdžiais iliustruojami atvejai, kai skiriamojo požymio neturinčių elementų 
arba elementų, kurių skiriamasis požymis silpnas, pakeitimai pakeičia skiriamąjį požymį. 
 

Įregistruoto  ženklo skiriamojo požymio pakeitimas 

Įregistruotas  ženklas Naudojamas žymuo Prekės ir 
paslaugos 

Įregistruoto  ženklo  skiriamasis požymis yra vidutinis 

Pagrindinis pakeitimas: papildymas skiriamuoju elementu  

 
 

25 klasė: 

drabužiai, avalynė 
ir galvos 

apdangalai 

  

25 klasė: 
drabužiai, avalynė 

ir galvos 
apdangalai 

Pagrindinis pakeitimas: skiriamojo elemento esminių savybių pakeitimas 

 

 

25 klasė: 
drabužiai, avalynė 

ir galvos 
apdangalai 
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25 klasė: 

drabužiai, 
avalynė ir 

galvos 

apdangalai 

Pagrindinis pakeitimas: skiriamojo elemento  neįtraukimas 

GVL 
GERI VAN LYR GVL 

25 klasė: 

drabužiai, 
avalynė ir galvos 

apdangalai 

Įregistruoto  ženklo  skiriamasis požymis yra  silpnas 

Pagrindinis pakeitimas: pagrindinio elemento, dėl kurio atsiranda  skiriamasis požymis (šrifto / stilizacijos), 
pakeitimas 

 

 

30 klasė: 

kava 

 
 

31 klasė: 
bananai 

 

FRESH SARDINE 
29 klasė: 
sardinės 
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Pagrindinis pakeitimas: silpno skiriamojo požymio elementų ir (arba) skiriamojo  požymio neturinčių elementų (dėl 
jų derinio žymuo kaip visuma gali būti įregistruotas) neįtraukimas  

 

 

30 klasė: 
kepimo produktai 
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