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1. PAMATINFORMĀCIJA 

Eiropas Preču zīmju un dizainparaugu tīklā esošie intelektuālā īpašuma biroji turpina 

sadarboties Konverģences programmas kontekstā. Tagad tie ir vienojušies par papildu 

vienoto praksi attiecībā uz preču zīmju izmantošanu formā, kas atšķiras no reģistrētās formas, 

vispārējo principu noteikšanas nolūkā, lai novērtētu, kad preču zīmes izmantošana formā, kas 

atšķiras no reģistrētās formas, maina tās atšķirtspēju, un lai sniegtu norādījumus šajā sakarā. 

Šo vienoto praksi publisko ar kopīgu paziņojumu, kura mērķis ir vēl vairāk veicināt 

pārredzamību, juridisko noteiktību un prognozējamību gan ekspertu, gan lietotāju interesēs. 

Vienotās prakses tvērumā ir ietverta tādu izmaiņu veidu novērtēšana, kas var parādīties 

apzīmējumā, ja to lieto formā, kas atšķiras no reģistrētās, proti, kad elementi tiek pievienoti, 

izlaisti, modificēti vai ja šīs izmaiņas parādās kombinācijā. 

Kopējās prakses tvērumā nav iekļauti šādi jautājumi: 

• zīmju veidi, kas nav vārdiskas zīmes, tikai grafiskas zīmes un kombinētās zīmes, jo 

īpaši telpiskas zīmes, novietojuma zīmes, ornamenta zīmes, krāsu zīmes un citas 

netradicionālas zīmes; 

• apraksti, krāsu salikumi un disklamācijas. Lai gan tiem varētu būt ietekme uz 

novērtējumu, tie netiek ņemti vērā šīs vienotās prakses nolūkā, jo apzīmējumi tiek 

novērtēti, pamatojoties uz attēlojumiem sniegtajos piemēros; 

• iegūta atšķirtspēja lietošanas dēļ (reputācija, plaši pazīstams apzīmējums) un tās 

ietekme uz novērtējumu; 

• faktiskas izmantošanas definīcija un DV IĪB metodika tās pārbaudē; 

• faktoru, kas jāņem vērā, novērtējot faktisku izmantošanu, definīcija (t. i., vieta, laiks un 

izmantošanas apjoms); 

• pierādījumu veidi, kas jāiesniedz, lai uzskatāmi parādītu apzīmējuma faktisku 

izmantošanu (piemēram, katalogi, rēķini, cenrāži vai aptaujas). Ar visiem piemēriem 

sniegtais pamatojums balstās uz pieņēmumu, ka šajos piemēros izmantotā 

apzīmējuma attēlojums ir vienīgais lietošanas līdzeklis/veids, kas norādīts iesniegtajos 

pierādījumos(1); 

• procesuālie aspekti, kas saistīti ar iebildumiem, atcelšanu un/vai spēkā neesamību; 

• to juridisko ierobežojumu apraksts, kas kavē ieviešanu konkrētos DV IĪB; 

• lingvistiskas problēmas (visi piemēri ir angļu valodā, un tiek pieņemts, ka attiecīgā 

sabiedrība tos sapratīs). 

 

2. VIENOTĀ PRAKSE 

Turpmāk apkopotas galvenās tēzes un svarīgākie formulējumi par vienotās prakses 

principiem. Pilns teksts un visi izmantotie ilustratīvie piemēri ir atrodami šā kopīgā paziņojuma 

1. pielikumā. 

 

 

 
1 Novērtējuma pamatā par to, vai lietotais apzīmējums ir pieņemama reģistrētās formas izmaiņa, jābūt pušu 
sniegtajiem pierādījumiem konkrētajā gadījumā. 



kopīgs paziņojums 

 

2 

 

IEVADPIEZĪME PAR VAIRĀKU ZĪMJU VIENLAICĪGU IZMANTOŠANU 

Apzīmējumus tirdzniecībā bieži lieto kopā ar 

citiem apzīmējumiem (piemēram, lai 

norādītu apakšzīmolu un/vai tirdzniecības 

firmas zīmi vai kopā ar uzņēmuma 

nosaukumu). Ja vairākus apzīmējumus lieto 

kopā, taču tie paliek neatkarīgi viens no otra 

un veic savu atšķiršanas funkciju kā 

atsevišķi apzīmējumi, nemaz nerodas 

jautājums par to, vai ir mainīta reģistrētā 

apzīmējuma atšķirtspēja.  

 

Vairāku apzīmējumu vienlaicīga lietošana (33. klase ) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

  

 
  

 

VIENOTĀS PRAKSES PRINCIPI: 

 

NOVĒRTĒŠANAS POSMI 

Novērtējot, vai lietotais apzīmējums rada pieļaujamas izmaiņas reģistrētajā formā, 

jāveic turpmāk norādītās darbības. 

1. DARBĪBA: Reģistrētā apzīmējuma novērtēšana: Reģistrētā apzīmējuma novērtēšana, 

ņemot vērā tā atšķirtspējīgos un vizuāli dominējošos elementus. 

2. DARBĪBA: Atšķirību lietotajā apzīmējumā un izmaiņu ietekmes novērtēšana: novērtēt, 

vai tie elementi, kas veicina reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēju, ir ietverti un/vai grozīti 

izmantotajā apzīmējumā, tieši (t. i., blakus) salīdzinot abus apzīmējumus. 

Attiecībā uz izmaiņu ietekmi jāņem vērā reģistrētā apzīmējuma lielāka vai mazāka 

atšķirtspēja. 

 

PAPILDINĀJUMI 

Ja kāds elements tiek pievienots lietotajam apzīmējumam un tas netiek uzskatīts par 

vairāku apzīmējumu vienlaicīgu lietojumu, tas ir papildinājums. 

Atšķirtspējīgu elementu 

pievienošana 

 

Principā, ja tiek pievienots atšķirtspējīgs 

elements, kas mijiedarbojas ar reģistrēto 

apzīmējumu veidā, ka to vairs nevar uztvert 

neatkarīgi, mainās apzīmējuma atšķirtspēja. 

Tas attiecas uz gadījumiem, kad reģistrētais 

apzīmējums ir gan ar vidēju, gan zemu 

atšķirtspēju.  

 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas (25. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

 

 

 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja nav mainīta (25. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

GERIVAN  

GERIVAN 
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Neatšķirtspējīgu elementu un/vai 

zemas atšķirtspējas pakāpes 

elementu pievienošana 

 

Parasti, ja reģistrētajam apzīmējumam ir 

vidēja atšķirtspēja, neatšķirtspējīgu 

elementu vai zemas atšķirtspējas elementu 

pievienošana nemaina tā atšķirtspēju 

neatkarīgi no tā, vai šie elementi ir vai nav 

vizuāli dominējoši. 

 

 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja nav mainīta (25. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

GERIVAN 
 

 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja nav mainīta (3. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

GERIVAN 

 
  

Ja reģistrētajam apzīmējumam ir zems 

atšķirtspējas līmenis, ir lielāka iespējamība, 

ka tā atšķirtspēja mainīsies, pat ja 

papildinājums attiecas uz mazas 

atšķirtspējas elementu. 

 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas (31. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

 

 

  

 
IZLAIŠANA 

Reģistrētais apzīmējums tiek uzskatīts par vienu veselumu. Ja reģistrētajā 

apzīmējumā nav elementa, kas ir lietotajā apzīmējumā, tā ir izlaišana. 

Atšķirtspējīgu elementu izlaišana 

 

Visi reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējīgie 

elementi veicina tā atšķirtspēju. Tādējādi 

viena no šiem elementiem neiekļaušana 

izmantotajā apzīmējumā var mainīt 

reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēju, ja vien 

patērētājs neņem vērā izlaistos elementus to 

nelielā izmēra un/vai pozīcijas dēļ. 

 

 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas (25. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT 

 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja nav mainīta (25. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

GERIVAN 

 Bubblekat 
 

GERIVAN 
    
 

  

Neatšķirtspējīgu elementu un/vai 

zemas atšķirtspējas elementu 

izlaišana 
 

Ja reģistrētajam apzīmējumam ir vidēja 

atšķirtspēja, maz ticams, ka reģistrētā 

apzīmējuma neatšķirtspējīga elementa 

iztrūkums lietotajā apzīmējumā varētu 

mainīt tā atšķirtspēju. Parasti tā var būt arī 

 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja nav mainīta (3. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

BIO 
GERIVAN GERIVAN 
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tad, ja izlaistajam elementam ir zema 

atšķirtspēja. 

 
 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja nav mainīta (25. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

 GERIVAN 

  

Tomēr nevar izslēgt, ka zemas atšķirtspējas 

elementa izlaišana var izraisīt atšķirīgu 

iznākumu, jo īpaši tad, ja izlaistais elements 

ir vizuāli dominējošs vai mijiedarbojas ar 

citiem elementiem. 

 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas (30. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

GERIVAN 

 

GERIVAN 

  

Ja reģistrētais apzīmējums sastāv tikai no 

elementiem ar zemu atšķirtspēju un/vai 

neatšķirtspējīgiem elementiem, kuru 

kombinācija nozīmē, ka apzīmējums ir 

reģistrējams kopumā, viena vai vairāku šo 

elementu izlaišana parasti maina reģistrētā 

apzīmējuma atšķirtspēju. 

 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas (31. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

  

  

 
ĪPAŠĪBU IZMAIŅAS (piemēram, burtveidols, izmērs, krāsas, novietojums) 

Vārdiskās preču zīmes 

Principā vārdiskās preču zīmes īpašais 

attēlojums, piemēram, tās atveidojums 

konkrētā burtveidolā, stilizācijā, lielumā, 

krāsās vai novietojumā, nemaina reģistrētās 

vārdiskās preču zīmes atšķirtspēju, ciktāl 

vārds paliek identificējams kā tāds lietotajā 

formā. 

 

Ja vārdiskā preču zīme vairs nav 

identificējama, reģistrētā apzīmējuma 

atšķirtspēja tiks mainīta. Tas attiecas arī uz 

gadījumiem, kad reģistrētajam 

apzīmējumam ir zema atšķirtspēja. 

 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja nav mainīta (25. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

GERIVAN 
 

 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja nav mainīta (25. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

GERIVAN 
 

 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas (25. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

GERIVAN 
 

  



kopīgs paziņojums 

 

5 

 

Tīri grafiskas preču zīmes 

 

Ja preču zīmes ir tīri grafiskas, atšķirtspēja 

izriet no konkrētā attēlojuma grafiskajiem 

elementiem. Tāpēc izmaiņas attēlojumā 

visdrīzāk var mainīt reģistrētā apzīmējuma 

atšķirtspēju, ja vien tas neattiecas uz 

īpašībām, kas būtiski neveicina zīmes 

atšķirtspēju. Ja tīri grafiskas preču zīmes ir 

ar zemu atšķirtspēju, pat nelielas preču 

zīmes modifikācijas var mainīt tās 

atšķirtspēju. 

 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja nav mainīta (9. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

  
 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas (31. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

 
 

   

Kombinētās preču zīmes 

Vispārīgi, jo vairāk kāds elements veicina atšķirtspēju, jo vairāk šāda elementa 

pārveidošana var mainīt apzīmējuma atšķirtspēju. 

Gadījumos, kad reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja galvenokārt izriet no: 

➢ vārdiskiem elementiem – šo elementu 

izmantošana citā rakstā, krāsā vai 

izmērā parasti nemaina atšķirtspēju, ja 

vien atšķirības nav tik nozīmīgas, ka tās 

ietekmē reģistrētā apzīmējuma kopējo 

iespaidu. 

 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja nav mainīta (25. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

 
 

 
 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas (25. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

  
   

➢ grafiskiem elementiem – šo elementu 

atveidojuma izmaiņas drīzāk var mainīt 

reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēju, ja 

vien tās neattiecas uz īpašībām, kas nav 

būtiskas apzīmējuma atšķirtspējas 

veicinātājas.  

 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja nav mainīta (25. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

Best quality! Best quality!  
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Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas (25. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

Best quality! 
 

  

➢ vārdisko un grafisko elementu 

kombinācijas – šie elementi ir jānem 

vērā; 

Ja šāds elementu sakārtojums veicina 

atšķirtspēju, sakārtojuma maiņa var 

mainīt reģistrētā apzīmējuma 

atšķirtspēju.  

 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas (25. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

 

BUBBLEKAT 

  

 

IZMAIŅU KOMBINĀCIJA 

Praksē, lietojot apzīmējumu, var kombinēt 

dažādus izmaiņu veidus. 

 

Parasti, ja izmaiņas veido pievienošanas, 

izlaišanas vai īpašību modificēšanas 

kombinācija, piemēro vienotās prakses 

attiecīgos principus. 

Ir jāizvērtē, vai kāda no izmaiņām pati par 

sevi varētu mainīt reģistrētā apzīmējuma 

atšķirtspēju, kamēr pārējām izmaiņām nav 

izšķirošas ietekmes. Ja tā nav, jānovērtē 

visu izmaiņu kombinācijas ietekme.  

 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja nav mainīta (33. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

  
 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas (25. klase) 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums 

  
  

 

3. ĪSTENOŠANA 

 
Tāpat kā līdzšinējās vienotās prakses, arī šī vienotā prakse stājas spēkā trīs mēnešus pēc šā 

kopīgā paziņojuma publicēšanas. Papildu informācija par vienotās prakses īstenošanu 

pieejama turpmāk sniegtajā tabulā. 

Īstenošanā iesaistītie biroji var publicēt papildu informāciju savās tīmekļa vietnēs. 

SAITE UZ TABULU 

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 Ievads 
 
1.1 Šā dokumenta mērķis 
 
Šā vienotās prakses dokumenta mērķis ir noteikt vispārīgus principus, kā novērtēt, vai preču 
zīmes lietošana tādā formā, kas atšķiras no reģistrētās, maina tās atšķirtspēju, un sniegt 
attiecīgus norādījumus. Tas kalpo kā atsauce Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma 
birojam (EUIPO), Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojam un dalībvalstu intelektuālā īpašuma 
birojiem (turpmāk tekstā kopā saukti arī par “DV IĪB”), lietotāju apvienībām, pusēm un 
pārstāvjiem par CP8 vienoto praksi. 
 
Tas būs plaši un viegli pieejams un nodrošinās precīzu un vispusīgu skaidrojumu par 
principiem, uz kuriem pamatota jaunā vienotā prakse. Šie principi ir paredzēti vispārējai 
piemērošanai, un to mērķis ir aptvert lielāko daļu gadījumu. Lai gan atšķirtspējas izmaiņas 
vienmēr tiks vērtētas katrā gadījumā atsevišķi, principi ir kā pamatnostādnes, lai atvieglotu to, 
ka dažādi DV IĪB iegūst līdzīgu un paredzamu rezultātu, novērtējot zīmju izmantošanu tādās 
formās, kas atšķiras no reģistrētajām. 
 
Turklāt šim dokumentam pievienoto piemēru mērķis ir ilustrēt vienotās prakses principus. Šie 
piemēri ir jāaplūko saistībā ar to argumentāciju un jābalsta uz pieņēmumiem, kuri ir to pamatā. 
 
 
1.2 Pamatinformācija 
 
Eiropas sadarbība 
 
Eiropas Parlaments un Padome 2015. gada decembrī pieņēma ES preču zīmes reformas 
tiesību aktu paketi. Paketē bija divi likumdošanas instrumenti, proti, Regula (ES) 
Nr. 2017/1001 (ESPZR) un Direktīva (ES) Nr. 2015/2436 (ESPZD), kuru mērķis ir vēl vairāk 
tuvināt dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm. Līdztekus jauniem noteikumiem par 
būtiskiem un procesuāliem jautājumiem dokumenti radīja stingrāku tiesisko pamatu 
sadarbībai. Saskaņā ar ESPZR 151. pantu sadarbība ar DV IĪB ar mērķi veicināt paņēmienu 
un rīku konverģenci preču zīmju un dizainparaugu jomā ir kļuvusi par EUIPO galveno 
uzdevumu; ESPZR 152. pantā ir skaidri norādīts, ka šādā sadarbībā ir jāiekļauj kopēju 
izskatīšanas standartu izstrāde un vienotas prakses izveide. 
 
Tomēr DV IĪB un lietotāju apvienības ir aktīvi sadarbojušās kopš Eiropas Savienības preču 
zīmes un dizaina tīkla (ESPZDT) izveides 2011. gadā un jau bija guvušas konkrētus rezultātus 
pārredzamības un efektivitātes uzlabošanā. Dalībvalstu intelektuālā īpašuma biroju un lietotāju 
apvienību pārstāvji ir kopīgi strādājuši saistībā ar konverģenci, lai novērstu būtiskas problēmas 
preču zīmju un dizainparaugu praksē, vispirms saskaņojot izskatīšanas standartus preču zīmju 
klasifikācijas jomā un pēc tam tos sadalot absolūtā pamatojuma, relatīvā pamatojuma un 
dizainparaugu jomās. Šo kopīgo centienu rezultātā tika izstrādātas divas saskaņotas 
klasifikācijas datubāzes – saskaņotā preču un pakalpojumu datubāze preču zīmēm un 
saskaņotā izstrādājumu nosaukumu datubāze dizainparaugiem, kā arī piecas vienotās 
prakses: 
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• vienotā prakse attiecībā uz Nicas klasifikācijas klašu virsrakstu vispārīgajiem 
apzīmējumiem; 

• vienotā prakse attiecībā uz tādu grafisko preču zīmju atšķirtspēju, kas satur aprakstošus 
vārdus/vārdus bez atšķirtspējas; 

• vienotā prakse attiecībā uz melnbalto preču zīmju aizsardzības apjomu; 

• vienotā prakse attiecībā uz ietekmi, ko, pārbaudot sajaukšanas iespēju, rada preču zīmju 
elementi, kuriem nav atšķirtspējas vai tā ir zema; 

• vienotā prakse attiecībā uz dizainparaugu grafisko atveidojumu. 
 
Izmantojot īpašos noteikumus, ar kuriem kodificē sadarbību un paņēmienu konverģenci ES 
tiesību aktos, preču zīmju reformas tiesību aktu pakete konsolidēja šo saskaņošanas iniciatīvu 
sasniegumus un piešķīra skaidri noteiktas pilnvaras turpmākajai virzībai. 
 
Pamatojoties uz šo tiesisko regulējumu, 2016. gada jūnijā EUIPO valde vienojās par Eiropas 
sadarbības projektu sākšanu. Atainojot dažādos ESPZR minētos pasākumus, projekti tika 
izstrādāti, lai turpinātu iepriekš gūtos panākumus, vienlaikus uzlabojot procesus un paplašinot 
sadarbības iespējas. 
 
Konverģences jomā tajā ietvēra projektu, kas īpaši paredzēts iespējamu jaunu saskaņošanas 
iniciatīvu noteikšanai un analīzei. Projektā tika analizēta dalībvalstu IĪB prakse attiecībā uz 
preču zīmēm un dizainparaugiem, lai noteiktu jomas, kurās pastāv atšķirības, un, novērtējot 
iespējamo ietekmi, iespējamā tvēruma īstenojamību, pašreizējos tiesiskos ierobežojumus, 
lietotāju ieinteresētības līmeni un to, cik lielākā mērā IĪB to var praktiski īstenot, lai noteiktu 
jomas, kurās vienota prakse būtu vislietderīgākā ieinteresētajām personām. Analīze tika veikta 
ciklos, un katrā ciklā tika sniegts ieteikums attiecībā uz jauna konverģences projekta sākšanu. 
 
Šajā dokumentā izklāstītā vienotā prakse attiecas uz pirmo valdes sākto konverģences 
projektu, kas bija astotais projekts kopumā. “CP8 – preču zīmes izmantošana tādā formā, kas 
atšķiras no reģistrētās” bija viens no diviem projektiem, ko ieteica sākt konverģences analīzes 
sākuma cikla rezultātā, un tas bija galvenokārt centrēts uz juridisko reformu un ESPZD ieviesto 
jauno noteikumu ietekmi. 
 
 
CP8 – preču zīmes izmantošana tādā formā, kas atšķiras no reģistrētās 
 
Šā temata konverģences analīze atklāja būtiskas atšķirības starp DV IĪB praksi attiecībā uz 
patiesas izmantošanas novērtējumu, ja preču zīmi izmanto tādā formā, kas atšķiras no 
reģistrētās. 
 
Iepriekšējā Preču zīmju direktīva 2008/95/EK neietvēra prasību dalībvalstīm paredzēt 
iebildumu vai atcelšanas procedūras, kā arī tā skaidri neparedzēja, ka tās tiek izmantotas kā 
aizstāvība šādās procedūrās. Pirms ESPZD stāšanās spēkā tikai 15 DV IĪB vērtēja faktisko 
lietošanu, un lielākoties atcelšanas vai spēkā neesības procedūru kontekstā. 
 
Turklāt DV IĪB, kas veica šādu novērtējumu, pieņēma atšķirīgus lēmumus attiecībā uz pakāpi, 
kādā preču zīmes īpašnieks varētu veikt izmaiņas, nemainot zīmes atšķirtspēju. 
 
Šāda atšķirīga prakse radīja nenoteiktību starp lietotājiem, kuri vēlējās aizsargāt savas tiesības 
dažādās jurisdikcijās, kā rezultātā palielinājās izmaksas, jo tie mēģināja pielāgot savas 
stratēģijas atšķirīgai un bieži konfliktējošai pārbaudes praksei. Turklāt vienotas prakses 
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trūkuma dēļ šajā jautājumā ES IĪ sistēmai nav saskares ar mūsdienu tirgus realitāti, kurā preču 
zīmju īpašnieki pastāvīgi pielāgo savas preču zīmes, lai reaģētu uz mainīgajām tirgus 
tendencēm. 
 
Jaunās ESPZD pieņemšana būtiski ietekmēja praksi šajā jomā. ESPZD 43. pantā ir noteikts, 
ka visām dalībvalstīm līdz 2019. gada 14. janvārim ir pienākums nodrošināt administratīvas 
iebildumu procedūras savos birojos, un 44. pantā ir noteikts, ka ir obligāti jānodrošina, ka 
iebildumu procesā var tikt izmantota nelietošana kā aizstāvība. Ar 45. pantu tika noteikts, ka 
visām dalībvalstīm līdz 2023. gada 14. janvārim ir pienākums nodrošināt administratīvu 
procesu izskatīšanu savos birojos par atcelšanu, pamatojoties uz to, ka preču zīme netiek 
patiesi lietota, un spēkā neesību, un 46. pantā ir noteikts, ka obligāti jāparedz nelietošana kā 
aizstāvība atzīšanas par spēkā neesošu procedūrā. Lai gan šie jaunie noteikumi ievērojami 
palielināja juridisko noteiktību, nosakot vienotākas procedūras, to gaidāmā stāšanās spēkā 
nozīmēja, ka konverģences analīzes laikā gandrīz pusei DV IĪB bija uzdevums iekļaut jaunos 
lietvedības procesus un/vai novērtējumus savā praksē. 
 
Turklāt var pastāvēt praksē konstatētās neatbilstības, ko iepriekš konstatēja DV IĪB, kuri 
novērtē faktisku lietošanu. Gan ESPZD 16. panta 5. punkta a) apakšpunktā, gan ESPZR 
18. panta 1. punkta a) apakšpunktā ir noteikts, ka: “lietošana ir arī preču zīmes lietošana tādā 
formā, kas atšķiras elementos, kuri neizmaina zīmes atšķirtspēju tajā formā, kādā tā tikusi 
reģistrēta”. Šo pantu formulējums, kas ir tāds pats kā iepriekšējā direktīvā, ļauj interpretēt 
jēdzienu “lietošana tādā formā, kas atšķiras elementos, kuri neizmaina zīmes atšķirtspēju”. Tā 
kā tas varēja tikt interpretēts – un tika interpretēts – atšķirīgi atkarībā no preču zīmes veida 
(vārdiska, grafiska, kombinēta) un/vai izmaiņu veida (pievienošana, izlaišana, izmaiņas 
krāsās, novietojumā utt.), šā novērtējuma pamatā bija ļoti subjektīvs lēmums. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, konverģences analīzē tika konstatēts, ka iepriekš minēto 
noteikumu transponēšana valstu tiesību aktos un vēlāka noteikumu par faktisku lietošanu 
piemērošana izvirzīja šo tematu par konverģences prioritāti. Tā noteica, ka jāsaskaņo to DV IĪB 
prakse, kuri jau ir novērtējuši lietošanas pierādījumus, un jāizveido saskaņota prakse tiem 
DV  IĪB, kuri sāks novērtēt faktisku lietošanu. 
 
Tādējādi 2017. gada oktobrī tika uzsākts CP8 projekts ar mērķi izveidot kopīgu kritēriju un 
principu kopumu, lai novērtētu, kad izmaiņas lietotajā apzīmējumā izraisa izmaiņas reģistrētā 
apzīmējuma atšķirtspējā, un kad tas nenotiek. 
 
 
1.3 Prakses tvērums 
 
Šī vienotā prakse sniedz principus un piemērus par preču zīmes izmantošanu tādā formā, kas 
atšķiras no reģistrētās, ņemot vērā papildinājumu, izlaidumu un īpašību izmaiņu ietekmi uz 
reģistrētu vārdisku zīmju, tikai grafisku zīmju un kombinēto zīmju (vārdisko un grafisko 
elementu kombinācija) atšķirtspēju. 
 
Vienotās prakses tvērumā nav iekļauti šādi jautājumi: 
 

• zīmju veidi, kas nav vārdiskas zīmes, tikai grafiskas zīmes un kombinētās zīmes, jo īpaši 
telpiskās zīmes, novietojuma zīmes, ornamenta zīmes, krāsu zīmes un citas 
netradicionālas zīmes; 
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• apraksti, krāsu salikumi un disklamācijas. Lai gan tiem varētu būt ietekme uz 
novērtējumu, tie netiek ņemti vērā šīs vienotās prakses nolūkā, jo apzīmējumi tiek 
novērtēti, pamatojoties uz attēlojumiem sniegtajos piemēros; 

• iegūta atšķirtspēja lietošanas dēļ (reputācija, plaši pazīstams apzīmējums) un tās 
ietekme uz novērtējumu; 

• faktiskas izmantošanas definīcija un DV IĪB metodika tās pārbaudē; 

• faktoru, kuri jāņem vērā, novērtējot faktisku izmantošanu, definīcija (t. i., vieta, laiks un 
izmantošanas apjoms); 

• pierādījumu veidi, kas jāiesniedz, lai uzskatāmi parādītu apzīmējuma faktisku 
izmantošanu (piemēram, katalogi, rēķini, cenrāži vai aptaujas). Ar visiem piemēriem 
sniegtais pamatojums balstās uz pieņēmumu, ka šajos piemēros izmantotā apzīmējuma 
attēlojums ir vienīgais lietošanas līdzeklis/veids, kas norādīts iesniegtajos pierādījumos;1 

• procesuālie aspekti, kas saistīti ar iebildumiem, atcelšanu un/vai spēkā neesību; 

• to juridisko ierobežojumu apraksts, kas kavē ieviešanu konkrētos DV IĪB; 

• lingvistiskas problēmas (visi piemēri ir angļu valodā, un tiek pieņemts, ka attiecīgā 
sabiedrība tos sapratīs). 

 
 

2 Eiropas Savienības Tiesas prakse 
 
Saskaņā ar ESPZD 16. panta 5. punkta a) apakšpunktu preču zīmes lietošana tādā formā, kas 
atšķiras elementos, kuri neizmaina zīmes atšķirtspēju tajā formā, kādā tā tikusi reģistrēta, ir arī 
faktiska izmantošana neatkarīgi no tā, vai attiecīgā preču zīme tādā formā, kādā tā tiek lietota, 
ir arī reģistrēta uz īpašnieka vārda. 
 
Kā apstiprinājusi Eiropas Savienības Tiesa (Tiesa), šā noteikuma mērķis ir izvairīties no 
prasības noteikt stingru atbilstību starp formu, kādā preču zīme lietota tirdzniecībā, un formu, 
kādā preču zīme reģistrēta, tādējādi ļaujot preču zīmes īpašniekam, komerciālā lietošanā 
izmantojot zīmi, veikt izmaiņas apzīmējumā, kas, nemainot tā atšķirtspēju, ļauj to labāk 
pielāgot attiecīgo preču tirdzniecības un reklamēšanas prasībām (23/02/2006, T-194/03, 
Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50; 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 29). 
Tāpēc nav nepieciešams konstatēt, ka lietotais apzīmējums stingri atbilst reģistrētajam 
apzīmējumam, un ir atļauta zināma elastība, ciktāl reģistrētā apzīmējuma variācijas nemaina 
tā atšķirtspēju. Tas jānovērtē katrā gadījumā atsevišķi. 
 
Tiesa ir arī noteikusi, ka pienākums lietot reģistrēto preču zīmi var tikt izpildīts, iesniedzot 
pierādījumus par zīmes lietošanu veidā, kādā tā tiek izmantota tirdzniecībā, ja tirdzniecībā 
lietotais apzīmējums atšķiras no formas, kādā tas reģistrēts, tikai nenozīmīgos aspektos, 
tādējādi abus apzīmējumus var uzskatīt par kopumā identiskiem (10/12/2015, T-690/14, Vieta, 
EU:T:2015:950, § 31; 12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 26; 10/06/2010, 
T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 30). 
 
Turklāt Tiesa norādīja, ka konstatējums par to, ka reģistrētas preču zīmes atšķirtspēja ir 
mainīta, liek izvērtēt pievienoto elementu atšķirtspēju un dominējošās pazīmes, pamatojoties 
uz katra no šo elementu raksturīgajām īpašībām, kā arī dažādo elementu relatīvo stāvokli 
preču zīmes noformējumā (attiecībā uz šo jautājumu skatīt spriedumus lietās 15/07/2015, 

 
1 Novērtējuma pamatā par to, vai lietotais apzīmējums ir pieņemama reģistrētās formas izmaiņa, jābūt pušu 
sniegtajiem pierādījumiem konkrētajā gadījumā. 
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T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 28; 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, 
EU:T:2005:419, § 36, 40; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 31). 
 
Tiesa ir uzskatījusi, ka jāņem vērā raksturīgākās īpašības un jo īpaši agrākās (reģistrētās) 
preču zīmes lielāka vai mazāka atšķirtspēja, ko lieto tikai kā daļu no saliktas preču zīmes vai 
kopā ar citu preču zīmi. Jo vājāka atšķirtspēja, jo vieglāk būs to mainīt, pievienojot 
komponentu, kas pats par sevi ir atšķirīgs, un jo vairāk preču zīme zaudēs spēju tikt uztvertai 

par preču un pakalpojumu izcelsmes norādi apzīmējumā, kas tiek lietots. Arī pretējais ir patiess 
(13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 29). 
 
Turklāt Tiesa ir apstiprinājusi, ka reģistrētas preču zīmes faktiskas izmantošanas nosacījumu 
var izpildīt, ja reģistrēta preču zīme tiek lietota kopā ar citu preču zīmi vai kā tās daļa, ciktāl 
atšķirības, kas izriet no preču zīmes lietošanas veida, nemaina preču zīmes, kāda tā tikusi 
reģistrēta, atšķirtspēju (attiecībā uz šo jautājumu skatīt spriedumus lietās 18/07/2013, 
C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31; 18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, 
EU:C:2013:253, § 36). 
 
Visbeidzot Tiesa atsaucas uz gadījumiem, kad vairāki apzīmējumi tiek lietoti vienlaikus 
autonomā veidā, līdz ar to reģistrētais apzīmējums šajā kombinācijā tiek uztverts neatkarīgi. 
Šajā gadījumā situācija nav tāda, ka reģistrētais apzīmējums tiek lietots formā, kas atšķiras no 
reģistrētās, bet tā ir vairāku apzīmējumu vienlaicīga lietošana (attiecībā uz šo jautājumu skatīt 
spriedumus lietās 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34; 
06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43;). 
 
 

3 Vairāku apzīmējumu vienlaicīga lietošana 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto judikatūru par apzīmējumiem, kas tiek lietoti vienlaikus un pirms 
vienotās prakses principu izskatīšanas, ir jāņem vērā turpmāk minētais. 
 
Apzīmējumus bieži lieto kopā ar citiem apzīmējumiem tirdzniecībā (piemēram, lai norādītu 
apakšzīmolu un/vai tirdzniecības firmas zīmi vai kopā ar uzņēmuma nosaukumu). Šis lietojums 
neietilpst “reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas” jomā. Ja vairākus apzīmējumus lieto 
kopā, taču tie paliek neatkarīgi viens no otra un veic savu atšķiršanas funkciju kā atsevišķi 
apzīmējumi, nemaz nerodas jautājums par to vai ir mainīta reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja. 
 
Tas, vai apzīmējumi tiks uztverti neatkarīgi vai kā viena un tā paša apzīmējuma daļa, jānosaka, 
pamatojoties uz vispārēju novērtējumu, ņemot vērā dažādus faktorus, piemēram: 
 

• pašu apzīmējumu īpašības (dominējošie un atšķirīgie elementi; to attiecīgais 
novietojums; lietojums citā lielumā, burtveidols vai krāsa; sintaktisko vai gramatisko 
savienojumu esība vai neesība utt.); 

 

• apzīmējumu attēlojums lietošanas pierādījumos un lietošanas kontekstā (attiecīgā 
tirdzniecības nozare, apzīmējumu veids, t. i., uzņēmumu nosaukumi, tirdzniecības 
firmas zīmes, produkta līnijas identifikatori, apakšzīmoli utt.); 

 

• īpaši pierādījumi, kas var uzskatāmi apliecināt, ka patērētāji apzīmējumus uztver 
neatkarīgi. 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-146/15&td=ALL
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Piemēri. 
 

 
 

4 Vienotās prakses principi 
 
Šajā nodaļā ir iekļauti izmaiņu veidi, kas var parādīties apzīmējumā, ja to lieto formā, kas 
atšķiras no reģistrētās, proti, kad elementi tiek pievienoti, izlaisti, modificēti vai ja šīs izmaiņas 
parādās kombinācijā. 
 
Lai novērtētu šīs izmaiņas un to, vai tās maina reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēju, ir jāpiemēro 
konkrēti principi. Šie principi ir izklāstīti turpmāk tekstā kopā ar pamatjēdzieniem un 
novērtēšanas posmiem. 
 
 

Vairāku apzīmējumu vienlaicīga lietošana 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums Preces un 
pakalpojumi 

Pamatojums 

  

33. klase Vīns 

Reģistrētais apzīmējums tiek 
lietots kopā ar citu 
atšķirtspējīgu apzīmējumu, 

kas norāda vīna darītavas 
nosaukumu – “Bubblekat 
Winery”. Vīna nozarē parasti 

uz etiķetes kopā lieto 
produkta nosaukumu un vīna 
darītavas nosaukumu. 

Reģistrētais apzīmējums tiks 
uztverts neatkarīgi lietotajā 
apzīmējumā. 

GERIVAN 
GERIVAN by 

BUBBLEKAT Ltd. 

25. klase 
Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Reģistrētais apzīmējums 
“GERIVAN” tiek lietots kopā 

ar uzņēmuma nosaukumu 
“BUBBLEKAT Ltd.”. 
Reģistrētais apzīmējums tiks 

uztverts neatkarīgi lietotajā 
apzīmējumā. 

 

 

5. klase 
Farmaceitiskie 

produkti 

Reģistrētais apzīmējums 

“MAPALVAM” tiek lietots 
kopā ar citu atšķirtspējīgu 
apzīmējumu, t. i., 

tirdzniecības firmas zīmi. 
Farmācijas nozarē ir ierasta 
prakse, ka produkta 

nosaukums tiek parādīts 
kopā ar tirdzniecības firmas 
zīmi. Reģistrētais 

apzīmējums tiks uztverts 
neatkarīgi lietotajā 
apzīmējumā. 
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4.1 Pamatjēdzieni 
 
Lai nodrošinātu vienotās prakses principu saskaņotu un konsekventu piemērošanu, ir 
nepieciešama vienota izpratne par dažiem pamatjēdzieniem, kas ir svarīgi, novērtējot, vai 
reģistrētā apzīmējuma variācijas maina tā atšķirtspēju. 
 
 
4.1.1 Atšķirtspēja 
 
Saskaņā ar iedibināto judikatūru preču zīmes atšķirtspēja nozīmē, ka apzīmējums ļauj 
identificēt preces un/vai pakalpojumus, attiecībā uz ko preču zīme ir reģistrēta, kā tādus, kuru 
izcelsme ir konkrēts uzņēmums, un tādējādi atšķirt šīs preces un/vai pakalpojumus no citu 
uzņēmumu precēm un/vai pakalpojumiem.2 
 
Atšķirtspēja jānovērtē, saistībā ar attiecīgajām precēm vai pakalpojumiem un patērētāja uztveri 
par apzīmējumu. 
 
Ir jānošķir i) visa reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas analīze kopumā un ii) apzīmējuma 
dažādo elementu atšķirtspējas analīze. 
 
 
4.1.2 Vizuālā dominance 
 
Šā dokumenta nolūkā vizuālā dominance attiecas uz apzīmējuma elementu vizuālo ietekmi, 
t. i., ja viens elements ir vizuāli izcelts salīdzinājumā ar citiem apzīmējuma elementiem. To 
galvenokārt nosaka tā novietojums, izmērs un/vai krāsu lietojums (ciktāl tie ietekmē elementa 
vizuālo uztveri). Šajā kontekstā vizuālās dominances novērtējums neattiecas uz vārdiskajiem 
apzīmējumiem. 
 
Ja patērētājs var neņemt vērā elementus to lieluma un/vai novietojuma dēļ, tiem nav nozīmes 
novērtējumā. 
 
 
4.1.3 Mijiedarbība 
 
Apzīmējuma elementu mijiedarbībai var būt nozīme, novērtējot, vai reģistrētais apzīmējums, 
to lietojot, saglabā atšķirtspēju.3 
 
Apzīmējuma elementi mijiedarbojas, ja tie ir novietoti, apvienoti vai savstarpēji saistīti, lai radītu 
vienas vienības iespaidu. Šāds iespaids var rasties arī konceptuālas mijiedarbības rezultātā, 
ja tiek radīta konceptuāla vienība (jauns jēdziens). 
 
 
4.2 Novērtējuma posmi 
 
Novērtējot, vai lietotais apzīmējums rada pieļaujamas izmaiņas reģistrētajā formā, jāveic 

turpmāk norādītās darbības: 

 
(2) Attiecībā uz šo jautājumu skatīt spriedumus lietā 29/04/2004, apvienotajās lietās C-468/01 P līdz C-472/01 P, 
Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32. 
(3) Attiecībā uz šo jautājumu skatīt spriedumu lietā 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 29. 
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1. posms. Reģistrētā apzīmējuma novērtēšana, ņemot vērā tā atšķirtspējīgos un vizuāli 
dominējošos elementus. 
 
2. posms. Lietotā apzīmējuma atšķirību un izmaiņu ietekmes novērtēšana. 
 
 
4.2.1 1. posms. Reģistrētā apzīmējuma novērtēšana 
 
Pirmajā posmā jānosaka, kuri elementi veicina reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēju. 
 
Ja apzīmējums sastāv no viena elementa, atšķirtspēja piemīt pašam apzīmējumam. Ja 
apzīmējums sastāv no vairākiem elementiem, šajā novērtējumā ir jāanalizē tā elementu 
atšķirtspēja un vizuālā dominance, pamatojoties uz katra elementa raksturīgajām īpašībām un 
to relatīvo novietojumu apzīmējuma noformējumā, kā arī to mijiedarbība.4 
 
 
4.2.2 2. posms. Lietotā apzīmējuma atšķirību un izmaiņu ietekmes novērtēšana 
 
Kad ir identificēti elementi, kas veicina reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēju, un noteikta to 
atšķirtspējas pakāpe, jānosaka, vai tie ir atrodami un/vai pārveidoti lietotajā zīmē, tieši (t. i., 
blakus) salīdzinot abus apzīmējumus. 
 
Šajā brīdī jāveic pievienoto, izlaisto vai pārveidoto elementu novērtējums, pamatojoties uz 
raksturīgajām īpašībām un dažādo elementu relatīvo novietojumu apzīmējuma noformējumā5, 
un to mijiedarbība. Jāņem vērā arī apzīmējumu radītais kopiespaids. 
 
Attiecībā uz izmaiņu ietekmi jāņem vērā reģistrētā apzīmējuma lielāka vai mazāka atšķirtspēja. 
Kopumā izmaiņas mazāk ietekmē apzīmējumus, kam piemīt vidēja atšķirtspēja. Savukārt 
apzīmējumi ar zemu atšķirtspēju (parasti apzīmējums, kas galvenokārt vai tikai sastāv no 
elementiem ar zemu atšķirtspēju) kopumā ir vairāk pakļauti to atšķirtspējas izmaiņām.6 
 
 
4.3 Papildinājumi 
 
Šajā dokumentā, ja kāds elements tiek pievienots lietotajam apzīmējumam un tas netiek 
uzskatīts par vairāku apzīmējumu vienlaicīgu lietojumu, tas ir uzskatāms par papildinājumu. Ir 
jānovērtē papildinājuma ietekme uz reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēju. 
 
 
4.3.1 Atšķirtspējīgu elementu pievienošana 
 
Principā, ja tiek pievienots atšķirtspējīgs elements, kas mijiedarbojas ar reģistrēto apzīmējumu 
veidā, ka to vairs nevar uztvert neatkarīgi, mainās apzīmējuma atšķirtspēja. Tas attiecas uz 
gadījumiem, kad reģistrētais apzīmējums ir gan ar vidēju, gan zemu atšķirtspēju. 

 
(4) Attiecībā uz šo jautājumu skatīt spriedumu lietā 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36. 
(5) Attiecībā uz šo jautājumu skatīt spriedumu lietās 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 28; 
21/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36. 
(6) Attiecībā uz šo jautājumu skatīt spriedumu lietā 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), 
EU:T:2016:469, § 29. 
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Piemēri. 
 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas 
 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums Preces un 
pakalpojumi 

Pamatojums 

 

 

25. klase 
Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Reģistrētais apzīmējums tiek 
lietots ar atšķirtspējīgu 

grafisku elementu (zila zivs) 
tādā veidā, ka lietotajā 
apzīmējumā tiek radīta viena 

vienība un jauns jēdziens 
(lielā zivs apēd mazo). Šāda 
izmaiņa maina reģistrētā 

apzīmējuma atšķirtspēju. 

ICE BREAKING THE ICE 

25. klase 

Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Reģistrētais apzīmējums tiek 
lietots kopā ar citiem 
atšķirtspējīgiem vārdiskajiem 

elementiem. Šie elementi 
mijiedarbojas tā, ka tiek radīts 
jauns jēdziens. Tāpēc tiek 

mainīta reģistrētā 
apzīmējuma atšķirtspēja. 

 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja nav mainīta 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums Preces un 
pakalpoju

mi 

Pamatojums 

GERIVAN 
 

GERIVAN 

25. klase 
Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Pieņemot, ka šis nav 

uzskatāms par gadījumu, 
kad vienlaicīgi tiek izmantoti 
vairāki apzīmējumi (skat. 

3. nodaļu), pievienotais 
grafiskais elements 
nemijiedarbojas ar 

reģistrēto apzīmējumu un 
tiek uztverts neatkarīgi no 
lietotā apzīmējuma. Tāpēc 

reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēja netiek mainīta. 

 
 
4.3.2 Neatšķirtspējīgu elementu un/vai zemas atšķirtspējas pakāpes elementu 

pievienošana 
 
Parasti, ja reģistrētajam apzīmējumam ir vidēja atšķirtspēja, neatšķirtspējīgu elementu vai 

zemas atšķirtspējas elementu pievienošana nemaina tā atšķirtspēju7 neatkarīgi no tā, vai šie 

elementi ir vai nav vizuāli dominējoši. 

 

 
(7) Attiecībā uz šo jautājumu skatīt spriedumu lietā 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), 
EU:T:2016:469, § 31. 
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Piemēri. 
 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja nav mainīta 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums Preces un 
pakalpojumi 

Pamatojums 

GERIVAN 

SUPER GERIVAN 
25. klase 
Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Vārds “GERIVAN” tiek 
lietots ar neatšķirtspējīgu 
vārdisko elementu 

“SUPER”, No tiem tikai 
“GERIVAN” ir jāņem vērā. 
Pievienotais 

neatšķirtspējīgais elements 
nemaina reģistrētā 
apzīmējuma atšķirtspēju. SUPERGERIVAN 

GERIVAN GERIVAN VISION 
5. klase Acu 

pilieni 

“GERIVAN” tiek lietots ar 
aprakstošu vārdu 
“VISION”. 

Pievienotais neatšķirīgais 
elements nemaina 
reģistrētā apzīmējuma 

atšķirtspēju. 

GERIVAN 
 

 

25. klase 
Apģērbs, 

apavi un 
galvassegas 

Vārds “GERIVAN” tiek 

lietots kopā ar 
neatšķirtspējīgu 
ģeometrisku fonu. 

Pievienotais 
neatšķirtspējīgais elements 
nemaina reģistrētā 

apzīmējuma atšķirtspēju. 

GERIVAN WWW.GERIVAN.COM 

25. klase 
Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Vārds “GERIVAN” tiek 
izmantots ar 
neatšķirtspējīgu domēna 

norādi. Pievienotie 
neatšķirtspējīgie elementi 
nemaina reģistrētā 

apzīmējuma atšķirtspēju. 8 

BUBBLEKAT BUBBLEKAT 
PARIS 

25. klase 

Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Vārds “BURBLEKAT” tiek 
lietots ar neatšķirtspējīgu 

ģeogrāfisku apzīmējumu 
“PARIS”. Pievienotais 
neatšķirtspējīgais elements 

nemaina reģistrētā 
apzīmējuma atšķirtspēju. 

 
8 Ar nosacījumu, ka lietošanas pierādījumi liecina par jomas nosaukumu kā preču un pakalpojumu komerciālās 
izcelsmes indikatoru. 
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GERIVAN 

 

25. klase 
Apavi 

Vārds “GERIVAN” tiek 
lietots ar neatšķirtyspējīgu 
grafisku elementu, kas 

attēlo apavus, kuri, 
neskatoties uz to, ka ir 
vizuāli dominējoši, 

nemaina reģistrētā 
apzīmējuma atšķirtspēju. 

GERIVAN 

 

33. klase Vīns 

Vārds “GERIVAN” tiek 
lietots uz vīna etiķetes ar 

zemu atšķirtspēju, kas 
drīzāk ir standarta etiķete. 
Šāds papildinājums 

nemaina reģistrētā 
apzīmējuma atšķirtspēju. 

GERIVAN 

 

3. klase Veļas 
mazgāšanas 

līdzekļi 

Vārds “GERIVAN” tiek 
lietots ar neatšķirtspējīgu 

vārdisko elementu “BIO”, 
kas, neraugoties uz to, ka ir 
vizuāli dominējošs, 

nemaina reģistrētā 
apzīmējuma atšķirtspēju. 

  

 

25. klase 
Apģērbs, 

apavi un 
galvassegas 

Elementu ar zemu 
atšķirtspēju “EVERYDAY 

CLOTHING CONCEPT” 
(IKDIENAS APĢĒRBA 
KONCEPCIJA) 

pievienošana, kaut arī tie ir 
vizuāli dominējoši, 
nemaina reģistrētā 

apzīmējuma atšķirtspēju. 

 
Ja reģistrētajam apzīmējumam ir zems atšķirtspējas līmenis, ir lielāka iespējamība, ka tā 
atšķirtspēja mainīsies, pat ja papildinājums attiecas uz mazas atšķirtspējas elementu. 
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Piemērs. 
 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums Preces un 
pakalpojumi 

Pamatojums 

 

 

31. klase 
Augļi 

Reģistrētajam apzīmējumam 

ir zema atšķirtspēja. 
Pievienotais elements “BAA-
naa-NAA”, kam arī piemīt 

zema atšķirtspēja, tiek 
novietots sākumā un 
mijiedarbojas ar reģistrēto 

apzīmējumu, radot jaunu 
jēdzienu.  Šādas izmaiņas 
maina reģistrētā apzīmējuma 

atšķirtspēju. 

 
 
4.4 Izlaišana 
 
Iesākumā reģistrētais apzīmējums tiek uzskatīts par vienu vienību. Ja reģistrētajā apzīmējumā 
nav elementa, kas ir lietotajā apzīmējumā, tā ir izlaišana. Jānovērtē, kā izlaišana ietekmē 
reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēju. 
 
 
4.4.1 Atšķirtspējīgu elementu izlaišana 
 
Visi reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējīgie elementi veicina tā atšķirtspēju. Tāpēc viena 
elementa iztrūkums lietotajā apzīmējumā var mainīt reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēju. 
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Piemēri. 
 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums Preces un 
pakalpoju

mi 

Pamatojums 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT 
25. klase 

Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Reģistrētais apzīmējums 

sastāv no diviem 
atšķirtspējīgiem vārdiskiem 
elementiem – “GERIVAN” 

un “BURBLEKAT”. Abi 
elementi vienlīdz veicina 
reģistrētā apzīmējuma 

atšķirtspēju. Tāpēc viena no 
šiem elementiem izlaišana 
maina atšķirtspēju. 

 
Bubblekat 

Bubblekat 

25. klase 

Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Reģistrētais apzīmējums 
sastāv no diviem 
atšķirtspējīgiem elementiem 

– “Bubblekat” un stilizētas 
zivs attēlojuma. Abi elementi 
vienlīdz veicina reģistrētā 

apzīmējuma atšķirtspēju. 
Viena no šiem elementiem 
izlaišana maina atšķirtspēju. 

 
Bubblekat  

25. klase 
Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Reģistrētais apzīmējums 
sastāv no diviem 
atšķirtspējīgiem elementiem 

– stilizētas zivs un vārdiska 
elementa “Bubblekat” 
attēlojuma. Abi elementi 

vienlīdz veicina reģistrētā 
apzīmējuma atšķirtspēju. 
Viena no šiem elementiem 
izlaišana maina atšķirtspēju. 

 
  

25. klase 
Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Reģistrētais apzīmējums 
sastāv no diviem 

atšķirtspējīgiem elementiem 
– stilizēta koka un zivs 
attēlojuma. Abi elementi 

vienlīdz veicina reģistrētā 
apzīmējuma atšķirtspēju. 
Viena no šiem elementiem 

izlaišana maina atšķirtspēju. 

 
Gadījumos, kad reģistrētā apzīmējuma elementus patērētājs neņem vērā to mazā izmēra 
un/vai novietojuma dēļ, to izlaišana lietotajā apzīmējumā nemainīs reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēju. 
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Piemēri. 
 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja nav mainīta 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums Preces un 
pakalpojumi 

Pamatojums 

GERIVAN 
              Bubblekat 

 

GERIVAN 

25. klase 
Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēja netiek mainīta, jo 
izlaisto elementu patērētājs 

neņem vērā tā mazā izmēra 
un novietojuma dēļ. 

  

33. klase Vīns Reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēja netiek mainīta, jo 

izlaisto elementu patērētājs 
neņem vērā tā mazā izmēra 
un novietojuma dēļ.  

 
 
4.4.2 Neatšķirtspējīgu elementu un/vai zemas atšķirtspējas elementu izlaišana 
 
Ja reģistrētajam apzīmējumam ir vidēja atšķirtspēja, ir maz ticams, ka reģistrētā apzīmējuma 
neatšķirtspējīga elementa iztrūkums lietotajā apzīmējumā varētu mainīt tā atšķirtspēju. Parasti 
tā var būt arī tad, ja izlaistajam elementam ir zema atšķirtspēja. 
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Piemēri. 
 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja nav mainīta 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums Preces un 
pakalpojumi 

Pamatojums 

BIO 
 

GERIVAN 

GERIVAN 
3. klase Veļas 
mazgāšanas 

līdzekļi 

Reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēja izriet no 
atšķirtspējīgā vārdiskā 

elementa “GERIVAN”. 
Neatšķirtspējīgā elementa 
“BIO” iztrūkums, neraugoties 

uz to, ka tas ir vizuāli 
dominējošs, nemaina 
reģistrētā apzīmējuma 

atšķirtspēju. 

SUPER GERIVAN GERIVAN 
25. klase 

Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēja izriet no 
atšķirtspējīgā vārdiskā 

elementa “GERIVAN”. Vārds 
“SUPER” nav atšķirtspējīgs, 
tāpēc tā izlaišana nemaina 

reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēju. 

 
GERIVAN 

25. klase 
Apģērbs, 

apavi un 
galvassegas 

Reģistrētā apzīmējuma 

atšķirtspēja izriet no 
atšķirtspējīgā vārdiskā 
elementa “GERIVAN”. 

Neatšķirtspējīga 
ģeometriskas formas fona 
izlaišana nemaina reģistrētā 

apzīmējuma atšķirtspēju. 

The Fence Fence 
9. klase 

Mobilie tālruņi 

Reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēja galvenokārt izriet 
no atšķirtspējīgā vārda 

“Fence”. Artikula (the) 
izlaišana nemaina reģistrētā 
apzīmējuma atšķirtspēju. 

 
GERIVAN 

GERIVAN 
30. klase 

Kafija 

Reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēja izriet no 
atšķirtspējīgā vārdiskā 

elementa “GERIVAN”. 
Neatšķirtspējīgā grafiskā 
elementa, kas attēlo kafijas 

pupiņu, izlaišana, neskatoties 
uz to, ka tas ir vizuāli 
dominējošs, nemaina 

reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēju. 

 
 
Tomēr nevar izslēgt, ka zemas atšķirtspējas elementa izlaišana var izraisīt atšķirīgu iznākumu, 
jo īpaši tad, ja izlaistais elements ir vizuāli dominējošs vai mijiedarbojas ar citiem elementiem. 
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Piemēri. 
 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas 
 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums Preces un 
pakalpojumi 

Pamatojums 

 

 
9. klase 

Kredītkarte 

Reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēja izriet no 

atšķirtspējīgā vārdiskā 
elementa “BUBBLEBLEKAT” 
un citiem apzīmējuma 

elementiem. Šie citi elementi, 
neskatoties uz to, ka tiem ir 
zema atšķirtspēja, 

mijiedarbojas un ir vizuāli 
dominējoši to izmēra un 
pamanāmā novietojuma dēļ. 

Šo dominējošo elementu 
izlaišana maina reģistrētā 
apzīmējuma atšķirtspēju. 

GERIVAN 

 
GERIVAN 

30. klase 
Kafija 

Reģistrētā apzīmējuma 

atšķirtspēja izriet no 
atšķirtspējīgā vārda 
“GERIVAN” un elementa 

“AROMA” kombinācijas 
stilizētā burtveidolā, kas šim 
vārdiskajam elementam 

piešķir zināmu atšķirtspēju. 
Turklāt otrais elements, 
neskatoties uz to, ka tam ir 

zema atšķirtspēja, parādās 
tādā lielumā, kas vizuāli 
dominē reģistrētajā 

apzīmējumā. Šāda 
dominējoša elementa 
izlaišana maina reģistrētā 

apzīmējuma atšķirtspēju. 

 
 
Ja reģistrētais apzīmējums sastāv tikai no elementiem ar zemu atšķirtspēju un/vai 
neatšķirtspējīgiem elementiem, kuru kombinācija nozīmē, ka apzīmējums ir reģistrējams 
kopumā, viena vai vairāku šo elementu izlaišana parasti maina reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēju. 
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Piemēri. 
 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas 
 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums Preces un 
pakalpojumi 

Pamatojums 

 
 

 

31. klase 

Kaķu barība 

Reģistrētā apzīmējuma 

atšķirtspēja izriet no 
neatšķirtspējīgiem un zemas 
atšķirtspējas elementiem, 

proti, “Bio” un stilizēta burta 
“O”, kas atgādina kaķi. Abu 
elementu kombinācija padara 

apzīmējumu kopumā 
reģistrējamu. Tāpēc, kāda no 
elementiem iztrūkums mazina 

reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēju. 

 

 

30. klase 
Kafija 

Apzīmējuma, kāds tas ir 
reģistrēts, atšķirtspēja izriet 
no vienkāršu ģeometrisku 

formu un aprakstošu vārdu 
kombinācijas. Šādu elementu 
kombinācija padara 

apzīmējumu reģistrējamu 
kopumā. Tādēļ dažu šo 
elementu trūkums maina 

reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēju. 

 
 
4.5 Īpašību izmaiņas (piemēram, burtveidols, izmērs, krāsas, novietojums) 
 
4.5.1 Vārdiskās preču zīmes 
 
Principā vārdiskās preču zīmes īpašais attēlojums, piemēram, tās atveidojums konkrētā 
burtveidolā, stilizācijā, lielumā, krāsās vai novietojumā, nemaina reģistrētās vārdiskās preču 
zīmes atšķirtspēju, ciktāl vārds paliek identificējams kā tāds lietotajā formā. 
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Piemēri. 
 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja nav mainīta 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums Preces un 
pakalpojumi 

Pamatojums 

GERIVAN GERIVAN 
25. klase 
Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Reģistrētais apzīmējums tiek 
izmantots krāsains un paliek 
kā tāds lietotajā formā. Tāpēc 

šāda lietošana nemaina 
reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēju. GERIVAN 

 

GERIVAN 

 

25. klase 

Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Reģistrētais apzīmējums tiek 
lietots konkrētā burtveidolā, 
kas nav īpašs un paliek 

identificējams kā tāds lietotajā 
formā. Tādējādi šāda 
burtveidola lietošana 

nemaina tā atšķirtspēju.  

GERIVAN BUBBLEKAT 
GERIVAN 

BUBBLEKAT 

25. klase 

Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Atšķirtspējīgie vārdiskie 
elementi ir identificējami kā 

tādi lietotajā formā, 
neraugoties uz izmaiņām to 
novietojumā. Šādas izmaiņas 

nemaina reģistrētā 
apzīmējuma atšķirtspēju.  

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT GERIVAN 

25. klase 
Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Atšķirtspējīgie vārdiskie 
elementi, lai gan tiek 

izmantoti apgrieztā secībā, 
nerada jaunu jēdzienu un 
paliek identificējami lietotajā 

formā. Šādas izmaiņas 
nemaina reģistrētā 
apzīmējuma atšķirtspēju.  

GERIVAN GERIVAN 

25. klase 
Apģērbs, 

apavi un 
galvassegas 

Burtu “G” un “N” lieluma 
maiņa nerada jaunu jēdzienu, 
un reģistrētais apzīmējums 

paliek identificējams kā tāds 
lietotajā formā. Tāpēc šāda 
lietošana nemaina reģistrētā 

apzīmējuma atšķirtspēju.  

BIO GERIVAN 
 

GERIVAN 

3. klase Veļas 

mazgāšanas 
līdzekļi 

Reģistrētais apzīmējums 
“BIO GERIVAN” sastāv no 
diviem vārdiskiem 

elementiem – “Bio” un 
“Gerivan”. Neskatoties uz 
izmaiņām elementa “BIO” 

novietojumā, lielumā un 
krāsā, reģistrētais 
apzīmējums paliek 

identificējams kā tāds lietotajā 
formā. Tāpēc šāda lietošana 
nemaina reģistrētā 

apzīmējuma atšķirtspēju. 
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GERIVAN GERIVAN 
25. klase 
Apģērbs, 

apavi un 
galvassegas 

Reģistrētais apzīmējums ir 
identificējams kā tāds lietotajā 
formā.  Burtveidola (lietots 

nedaudz stilizētā veidā) un 
krāsas maiņa nemaina tā 
atšķirtspēju. 

GERIVAN BUBBLEKAT GERIVAN 
BUBBLEKAT 

25. klase 
Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Atšķirtspējīgie vārdiskie 

elementi kā tādi ir 
identificējami lietotajā formā. 
Krāsas, lieluma un 

novietojuma maiņa nemaina 
apzīmējuma atšķirtspēju. 

GERI 
 

25. klase 

Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Reģistrētais apzīmējums ir 

identificējams kā tāds lietotajā 
formā. Stilizācija nav 
ievērojama un nemaina 

apzīmējuma atšķirtspēju. 

 
 
Ja vārdiska preču zīme vairs nav identificējama kā tāda, piemēram, vārda lietošanas 
neievērojamās stilizācijas dēļ vai tādu īpašību izmaiņu dēļ, kas maina vārdiskā elementa 
nozīmi (piemēram, ja vārdisko elementu apgrieztā secība izraisa citu nozīmi vai ja grafiski 
iezīmētai vārdiskā elementa daļai ir sava nozīme), reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja tiks 
mainīta. 
 
Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad reģistrētajam apzīmējumam ir zema atšķirtspēja. 
 
Piemēri. 
 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums Preces un 
pakalpojumi 

Pamatojums 

GERIVAN 
 

25. klase 

Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Reģistrētais apzīmējums 
lietotajā formā vairs nav 

identificējams kā tāds, jo tas ir 
nesalasāms, tāpēc tas maina 
reģistrētā apzīmējuma 

atšķirtspēju. 

LOVE YOUNG YOUNG LOVE 
25. klase 

Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Lai gan abi reģistrētā 
apzīmējuma vārdiskie 
elementi ir saglabāti lietotajā 

apzīmējumā, to izmantošana 
apgrieztā secībā maina 
apzīmējuma nozīmi. Tāpēc 

tas maina atšķirtspēju. 

BUBBLEKAS BUBBLEMAS 
25. klase 

Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Burta “K” aizstāšana ar “M” 
neļauj lietotajā formā 

identificēt apzīmējumu, kas 
reģistrēts. Tāpēc tas maina 
reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēju. 
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4.5.2 Tīri grafiskas preču zīmes 
 
Ja preču zīmes ir tīri grafiskas, atšķirtspēja izriet no konkrētā attēlojuma grafiskajiem 
elementiem. Tāpēc izmaiņas attēlojumā var mainīt reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēju, ja vien 
tas neattiecas uz īpašībām (piemēram, krāsu, formu), kas būtiski neveicina zīmes atšķirtspēju. 
 
Piemēri. 
 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja nav mainīta 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums Preces un 
pakalpojumi 

Pamatojums 

  

9. klase 

Programmatūra 

Reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēja izriet no tā, ka 

kalns ir attēlots brūnā 
krāsā. Tā kā brūnā krāsa 
būtiski neveicina reģistrētā 

apzīmējuma atšķirtspēju, 
tās maiņa uz pelēku 
nemaina reģistrētā 

apzīmējuma atšķirtspēju. 

 

 

 

 

 
 

25. klase 
Apģērbs, apavi 
un galvassegas 

Reģistrētā apzīmējuma 

atšķirtspēja izriet gan no 
delfīna attēlojuma, gan no 
madžentas un baltās 

krāsas kombinācijas. 
Piemērā krāsu inversija, 
kas saglabā to pašu 

kontrastu, nemaina 
reģistrētās zīmes 
atšķirtspēju. 

  

25. klase 
Apģērbs, apavi 
un galvassegas 

Reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēja izriet no tā, ka 

zilonis attēlots gaiši brūnā 
krāsā. Ziloņa izmantošana 
citā novietojumā nerada 

būtiskas izmaiņas, tādēļ 
šādas izmaiņas nemaina 
reģistrētā apzīmējuma 

atšķirtspēju. 
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Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums Preces un 
pakalpojumi 

Pamatojums 

 

 
 

 

 

31. klase Banāni 

Reģistrētā apzīmējuma 

atšķirtspēja izriet tikai no 
banāna īpašā attēlojuma 
rozā krāsā (fantāzijas 

krāsā). Banāna 
izmantošana tā dabiskajā 
krāsā (dzeltenā) maina 

reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēju. 

 

 

 

 
 

9. klase 
Programmatūra 

Reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēja izriet no delfīna 

īpašā attēlojuma krāsās, 
kādas tās ir dzīvē. Šādu 
krāsu maiņa uz tām, kas 

līdzinās zebras 
melnbaltajām svītrām, ir 
uzkrītoša delfīniem un rada 
būtiskas izmaiņas. Šāda 

lietošana maina reģistrētā 
apzīmējuma atšķirtspēju. 

 
 

25. klase 

Apģērbs, apavi 
un galvassegas 

Lai gan reģistrētajā 

apzīmējumā attēlotais 
ziloņa jēdziens ir saglabāts 
lietotajā apzīmējumā, 

attēlojuma izmaiņas, proti, 
forma, poza un stilizācija, ir 
pietiekami būtiskas, lai 
mainītu apzīmējuma 

atšķirtspēju. 

 
 
Ja tīri grafiskas preču zīmes ir ar zemu atšķirtspēju, pat nelielas preču zīmes modifikācijas var 
mainīt tās atšķirtspēju. 
 
 
4.5.3 Kombinētās preču zīmes 
 
Kombinētajās preču zīmēs principā gan vārdiskie, gan grafiskie elementi, vismaz zināmā 
mērā, veicina zīmes atšķirtspēju. Vispārīgi, jo vairāk kāds elements veicina atšķirtspēju, jo 
vairāk šāda elementa pārveidošana var mainīt apzīmējuma atšķirtspēju. 
 
Gadījumos, kad reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja galvenokārt izriet no tā vārdiskajiem 
elementiem, šo elementu izmantošana atšķirīgā burtveidolā, krāsā vai lielumā parasti 
nemainīs atšķirtspēju (skatīt 4.5.1. sadaļu iepriekš), ja vien atšķirības nav tik būtiskas, ka tās 
ietekmē reģistrētā apzīmējuma radīto kopiespaidu. 
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Piemēri, kad reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja būtiski izriet no tā vārdiskajiem elementiem. 
 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja nav mainīta 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums Preces un 
pakalpojumi 

Pamatojums 

  

25. klase 
Apģērbs, 

apavi un 
galvassegas 

Reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēja galvenokārt izriet 
no atšķirtspējīgajiem 

vārdiskajiem elementiem 
“GERIVAN” un 
“BUBBLEKAT”. Krāsas maiņa 

no gaiši zaļas uz zilu un 
sarkanu nav tik nozīmīga, lai 
ietekmētu reģistrētā 

apzīmējuma radīto 
kopiespaidu.  

 
 

25. klase 
Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Reģistrētā apzīmējuma 

atšķirtspēja galvenokārt izriet 
no atšķirtspējīgā vārdiskā 
elementa “GERIVAN”. Fona 

krāsas un vārdiskā elementa 
krāsas maiņa no melnas uz 
baltu un otrādi, saglabājot to 

pašu kontrastu, nav tik 
būtiska, lai ietekmētu 
reģistrētā apzīmējuma radīto 

kopiespaidu. Tāpēc šādas 
izmaiņas nemaina reģistrētā 
apzīmējuma atšķirtspēju.  

  

25. klase 
Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Reģistrētā apzīmējuma 

atšķirtspēja būtībā izriet no tā 
vārdiskā elementa 
“GERIVAN”. Vārdiskais 

elements tiek izmantots citā 
burtveidolā, kas neatšķiras tik 
būtiski, lai ietekmētu 

reģistrētā apzīmējuma radīto 
kopiespaidu. Tāpēc šādas 
izmaiņas nemaina reģistrētā 

apzīmējuma atšķirtspēju. 

 

 

32. klase 
Minerālūdens 

Reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēja būtībā izriet no tā 

vārdiskā elementa 
“GERIVAN”, jo kalna 
attēlojums var norādīt uz 

preču īpašībām. 
Atšķirtspējīgā vārdiskā 
elementa burtveidola, 

novietojuma un lieluma 
izmaiņas nav tik ievērojamas, 
lai mainītu reģistrētā 

apzīmējuma atšķirtspēju. 

GERIVAN GERIVAN 
25. klase 

Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēja būtībā izriet no tā 
vārdiskā elementa 

“GERIVAN”. Pirmā un pēdējā 
burta lieluma un zaļā toņa 
krāsas izmaiņas nav tik 

ievērojamas, lai ietekmētu 
reģistrētā apzīmējuma radīto 
kopiespaidu. Tāpēc šādas 
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izmaiņas nemaina reģistrētā 
apzīmējuma atšķirtspēju. 

 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums Preces un 
pakalpojumi 

Pamatojums 

  

25. klase 
Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēja būtībā izriet no tā 
vārdiskā elementa 

“GERIVAN”. Burtveidola 
pārveidošana par tādu, kas 
padara vārdisko elementu 

nesalasāmu, ir būtiska 
atšķirība starp lietoto 
apzīmējumu un tā reģistrēto 
formu. 

  

32. klase 
Minerālūdens 

Reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēja izriet no tā 
vārdiskā elementa 

“GERIVAN”, jo kalna 
attēlojums var norādīt uz 
preču īpašībām. Vārdiskā 

elementa izmantošana, to 
sadalot elementos “GERI” un 
“VAN”, rada būtiskas 

atšķirības, kas ietekmē 
reģistrētā apzīmējuma radīto 
kopiespaidu. Secinājumu 

pastiprina gan grafisko, gan 
vārdisko elementu krāsas 
izmaiņas. 

 
 
Attiecībā uz kombinētajām preču zīmēm, kuru atšķirtspēja būtībā izriet no to grafiskajiem 
elementiem, šo elementu attēlojuma izmaiņas drīzāk var mainīt reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēju, ja vien tās neattiecas uz īpašībām (piemēram, stilizāciju, izkārtojumu vai krāsu), 
kas būtiski neveicina apzīmējuma atšķirtspēju (skat. iepriekš 4.5.2. sadaļu). 
 
Piemēri, kad reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja būtiski izriet no tā grafiskajiem elementiem. 
 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja nav mainīta 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums Preces un 
pakalpojumi 

Pamatojums 

Best quality! Best quality!  

25. klase 

Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēja būtībā izriet no tā 

grafiskā elementa, kurā 
attēlots brūns kalns, jo 
elements “Labākā kvalitāte!” 

tiks uztverts kā aprakstošs. Tā 
kā brūnā krāsa būtībā 
neveicina atšķirtspēju, tās 

maiņa uz gaiši brūnu, kā arī 
tās novietojums nemaina 
reģistrētā apzīmējuma 

atšķirtspēju. 
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Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas 
 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums Preces un 
pakalpojumi 

Pamatojums 

  
30. klase 

Kafija 

Reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēja izriet no 

konkrētās vārdisko elementu 
burtveidola/grafiskās 
stilizācijas, jo paši vārdiskie 

elementi nav atšķirtspējīgi. 
Vienīgais reģistrētā 
apzīmējuma atšķirtspējīgais 

aspekts izmantotajā formā 
pazūd. Tāpēc šādu vārdisku 
elementu izmantošana 

standarta burtveidolā maina 
reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēju. 

Best quality! 
 

25. klase 

Apģērbs, 
apavi un 

galvassegas 

Reģistrētā apzīmējuma 

atšķirtspēja būtiski izriet no 
brūna kalna attēlojuma, jo 
elements “Labākā kvalitāte!” 

tiks uztverts kā aprakstošs. 
Kalna attēlojuma modifikācija 
ir tik būtiska, ka maina 

reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēju. 

 
 
Ja apzīmējuma atšķirtspēja izriet gan no vārdiskiem, gan grafiskiem elementiem (ieskaitot to 
īpašības, piemēram, stilizāciju, izkārtojumu vai krāsu), šie elementi ir jāņem vērā. Ja šādu 
elementu noformējums veicina atšķirtspēju, šāda noformējuma maiņa var mainīt reģistrētā 
apzīmējuma atšķirtspēju. 
 
Piemēri, kad apzīmējuma atšķirtspēja izriet no vārdiskiem un grafiskiem elementiem. 
 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas 
 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums Preces un 
pakalpojumi 

Pamatojums 

 

GERI 

30. klase 
Kafija 

Reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēja izriet gan no 

vārdiskā elementa, kas tiks 
uztverts kā “GER”, gan no 
grafiskā elementa, kurā 

attēlotas ģeometriskas 
formas. Lietotajā formā 
vārdiskais elements “GER” ir 

aizstāts ar “GERI”, kas 
parādās standarta 
burtveidolā, un grafiskais 

elements pilnībā pazūd. 
Šādas izmaiņas maina 
reģistrētas preču zīmes 

atšķirtspēju. 
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BUBBLEKAT 

25. klase 
Apģērbs, 

apavi un 
galvassegas 

Reģistrētā apzīmējuma 
atšķirtspēja izriet gan no 
vārdiskajiem elementiem 

“BUBB” un “LEKAT”, gan no 
to īpašās stilizācijas. Lietotajā 
formā vārdiskie elementi 

“BUBB” un “LEKAT” parādās 
kā viens vārds un standarta 
burtveidolā. Šādas izmaiņas 

maina reģistrētas preču 
zīmes atšķirtspēju. 

 
 
4.6 Izmaiņu kombinācija 
 
Praksē, lietojot apzīmējumu, var kombinēt dažādus izmaiņu veidus. 

 
Var identificēt četrus kombināciju veidus, kas norādīti turpmāk: 
 

• izmaiņu kombinācija, kas ietver noteiktu reģistrētā apzīmējuma elementu izlaišanu un 
citu elementu pievienošanu; 

 

• izmaiņu kombinācija, kas ietver noteiktu reģistrētā apzīmējuma īpašību modificēšanu un 
citu elementu pievienošanu; 

 

• izmaiņu kombinācija, kas ietver noteiktu reģistrētā apzīmējuma elementu izlaišanu un 
atlikušo elementu īpašību modificēšanu; 

 

• izmaiņu kombinācija, kas ietver noteiktu reģistrētā apzīmējuma elementu izlaišanu, 
atsevišķu atlikušo elementu īpašību modificēšanu un citu elementu pievienošanu. 

 
Parasti, ja izmaiņas veido pievienošanas, izlaišanas vai īpašību modificēšanas kombinācija, 
piemēro vienotās prakses attiecīgos principus. Tāpēc izmaiņas, kas ietekmē 
atšķirtspējīgos elementus, parasti izraisīs reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas, 
savukārt tās, kas skar neatšķirtspējīgos elementus vai zemas atšķirtspējas elementus, 
visdrīzāk nemainīs reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēju. 
 
Izmaiņu kombinācijas gadījumā būtu jānovērtē, vai jebkuras izmaiņas vienas pašas 
(piemēram, elementa izlaišana) radītu izmaiņas reģistrētajā apzīmējumā, kamēr pārējām 
izmaiņām nebūtu izšķirošas ietekmes. 
 
Ja šādas atsevišķas izmaiņas neizraisa reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas, 
jāizvērtē visu izmaiņu kombinācijas ietekme. Iespējams, ka tikai izmaiņu kombinācija izraisītu 
atšķirtspējas izmaiņas. 
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Turpmākajos piemēros ir ilustrēti gadījumi, kad izmaiņas, kas saistītas ar neatšķirtspējīgiem 
elementiem vai elementiem ar zemu atšķirtspēju, nemaina apzīmējuma atšķirtspēju. 
 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspēja nav mainīta 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums Preces un 
pakalpojumi 

  

25. klase 

Apģērbs, apavi 
un galvassegas 

GERIVAN 

 

25. klase 
Apģērbs, apavi 

un galvassegas 

  

33. klase Vīns 

  

25. klase 
Apģērbs, apavi 
un galvassegas 

  

9. klase 
Programmatūra 
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Piemēros turpmāk ir ilustrēti gadījumi, kad izmaiņas, kas saistītas ar neatšķirtspējīgiem 
elementiem vai elementiem ar zemu atšķirtspēju, maina apzīmējuma atšķirtspēju. 
 

Reģistrētā apzīmējuma atšķirtspējas izmaiņas 

Reģistrētais apzīmējums Lietotais apzīmējums Preces un 
pakalpojumi 

Reģistrētajam apzīmējumam ir vidēja atšķirtspējas pakāpe. 

Galvenā izmaiņa – atšķirtspējīga elementa pievienošana 

 
 

25. klase 
Apģērbs, apavi un 

galvassegas 

  

25. klase 
Apģērbs, apavi un 

galvassegas 

Galvenā izmaiņa – atšķirtspējīga elementa modifikācija 

 

 

25. klase 

Apģērbs, apavi un 
galvassegas 
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25. klase 
Apģērbs, apavi 

un 

galvassegas 

Galvenā izmaiņa – atšķirtspējīga elementa izlaišana 

GVL 
GERI VAN LYR GVL 

25. klase 
Apģērbs, apavi 

un galvassegas 

Reģistrētajam apzīmējumam ir zema atšķirtspējas pakāpe. 

Galvenā izmaiņa – galvenā atšķirtspējas veicinātāja pārveidošana (burtveidols/stilizācija) 

 

 

30. klase 

Kafija 

 
 

31. klase 
Banāni 

 

FRESH SARDINE 
29. klase 
Sardīnes 
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Galvenā izmaiņa – zemas atšķirtspējas elementu un/vai neatšķirtspējīgu elementu (kuru kombinācija padara 
apzīmējumu kopumā par reģistrējamu) izlaišana  

 

 

30. klase 
Miltu izstrādājumi 
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