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2012 m. birželio 19 d. Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje C-307/10 „IP Translator“ ir pateikė 

tokius atsakymus į prejudicinius klausimus: 

1 – Direktyvą 2008/95 reikia aiškinti taip, kad ja reikalaujama, jog prekes ar paslaugas, kurioms prašoma 
prekių ženklo apsaugos, pareiškėjas identifikuotų pakankamai aiškiai ir tiksliai, kad kompetentingos valdžios 
institucijos ir ūkio subjektai vien tuo remdamiesi galėtų nustatyti prekių ženklu teikiamos apsaugos apimtį;  

2 – Direktyvą 2008/95 reikia aiškinti taip, kad ja nedraudžiama vartoti Nicos klasifikacijos klasių antraščių 
bendrųjų sąvokų siekiant identifikuoti prekes ir paslaugas, kurioms prašoma prekių ženklo apsaugos, jeigu 
toks identifikavimas yra pakankamai aiškus ir tikslus;  

3 – nacionalinio prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo, kuris naudoja visas Nicos klasifikacijos konkrečios 
klasės antraštės bendrąsias sąvokas, kad identifikuotų prekes ar paslaugas, kurioms prašo prekių ženklo 
apsaugos, privalo patikslinti, ar jo registracijos paraiška apima visas prekes ar paslaugas, nurodytas šios 
klasės abėcėliniame sąraše, ar tik tam tikras iš jų. Tuo atveju, jeigu paraiška pateikta tik dėl tam tikrų minėtų 
prekių ar paslaugų, pareiškėjas privalo patikslinti, kurias iš šiai klasei priskiriamų prekių ar paslaugų apima 
paraiška. 

 

 

Šis Teisingumo Teismo sprendimas svarbus visų Europos Sąjungos prekių ženklų tarnybų veiklai. Siekiant 
suteikti teisinio tikrumo tiek pačiai prekių ženklų sistemai, tiek jos naudotojams, juo raginama Nicos 
klasifikacijos klasių antraščių bendrąsias sąvokas aiškinti vienodai. Nepažeidžiant nuostatos, kad kiekvienai 
tarnybai yra privalomi nacionalinės teisės aktai, nacionalinių teismų sprendimai ir, kai kuriais atvejais – 
ankstesni pranešimai, tarnybos pageidauja ir suvokia būtinybę bendradarbiauti, siekdamos suderintai 
įgyvendinti šį Teisingumo Teismo sprendimą, kad kompetentingoms valdžios institucijoms ir ūkio subjektams 
būtų užtikrintas teisinis tikrumas. 

Įgyvendinant pirmąją sprendimo dalį, Europos Sąjungos prekių ženklų tarnybos dirba kartu, kad apibrėžtų 
bendrą aiškumo ir tikslumo reikalavimų, taikytinų prekių ir (ar) paslaugų pavadinimams, supratimą ir sukurtų 
bendrus kriterijus, apie kuriuos bus paskelbta atskirame Bendrajame pranešime. 

Įgyvendinant antrąją sprendimo dalį Europos Sąjungos prekių ženklų tarnybos apsvarstė ir įvertino visas 
Nicos klasifikacijos bendrąsias sąvokas bei nusprendė, kurios iš jų yra pakankamai aiškios ir tikslios, o kurios 
– ne. Nuspręsta, kad 5 žemiau išvardintų bendrųjų sąvokų nėra aiškios ir tikslios, todėl be papildomo 
patikslinimo jos netinkamos prekėms ir paslaugoms nurodyti. Visos kitos – pakankamai aiškios ir tikslios. Taip 
pat parengti paaiškinimai, kodėl viena ar kita bendroji sąvoka laikytina neaiškiu ir netiksliu prekių ar paslaugų 
pavadinimu.  

 

Įgyvendinimui* skirti 3 mėnesiai nuo šio Bendrojo pranešimo paskelbimo dienos. Išimtinais atvejais minėtas 
terminas gali būti pratęstas dar 3 mėnesiams. 
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Tarnybos sutarė, kad šis sprendimas neturi būti taikomas atgaline data, nes registras turėtų būti keičiamas ex 

officio tų įrašų atžvilgiu, kuriuose dar prieš įgyvendinant šį pranešimą buvo pavartota bent viena iš minėtų 5 
neaiškių ir netikslių bendrųjų sąvokų. 

Prekių ir paslaugų pavadinimų paieškai, galima naudotis tokia priemone kaip TMclass.  

Įgyvendindamos trečiąją sprendimo dalį, Europos Sąjungos prekių ženklų tarnybos paskelbė „Bendrą 
pranešimą dėl sprendimo „IP Translator“ byloje įgyvendinimo“, kuriame pateikta informacija, kaip kiekviena 
tarnyba sprendžia konkrečius klausimus, susijusius su šio Teisingumo Teismo sprendimo įgyvendinimu.  
 

Europos Sąjungos prekių ženklų tarnybos dar kartą pabrėžia, kad yra pasiryžusios tęsti bendradarbiavimą 
pagal Konvergencijos programą, siekdamos toliau didinti veiklos skaidrumą ir nuspėjamumą, ir taip padėti tiek 
ekspertams, tiek ir vartotojams. 

 

EUROPOS PREKIŲ ŽENKLŲ IR DIZAINO TINKLAS 

 

 

* Priede pateikiama kiekvienos tarnybos nustatytų įgyvendinimo datų apžvalga. 

Praktiką įgyvendinančių tarnybų sąrašas: 

AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, 
UK, VRDT 
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PRIIMTINOS IR NEPRIIMTINOS NICOS KLASIFIKACIJOS KLASIŲ ANTRAŠČIŲ BENDROSIOS SĄVOKOS PREKIŲ IR 
PASLAUGŲ SĄRAŠUOSE 

 

Bendrosios sąvokos – tai žodžiai arba žodžių junginiai, klasių antraštėse atskirti kabliataškiais, pavyzdžiui, 13 
klasės antraštę sudaro 4 bendrosios sąvokos: „šaunamieji ginklai;“, „šaudmenys ir sviediniai;“, 
„sprogstamosios medžiagos;“, „fejerverkai“. 

Visos 204 Nicos klasių antraščių bendrosios sąvokos išnagrinėtos remiantis aiškumo ir tikslumo kriterijais. 
Nuspręsta, kad 5 iš jų nėra pakankamai aiškios ir tikslios, kad būtų galima nustatyti jų teikiamos apsaugos 
apimtį, todėl be papildomo patikslinimo šios sąvokos, paryškintu šriftu pateiktos toliau, nėra priimtinos prekių 
ir paslaugų sąrašuose.  

• 7 klasė. Mašinos ir staklės 

• 37 klasė. Taisymas (remontas) 

• 37 klasė. Įtaisymo ir įrengimo paslaugos 

• 40 klasė. Medžiagų apdirbimas ir apdorojimas 

• 45 klasė. Asmeninės ir visuomeninės kitų teikiamos paslaugos, susijusios su individų poreikių 

tenkinimu 

 

Kai kuriais atvejais savarankiškai vartojama bendrosios sąvokos dalis gali būti laikoma pakankamai aiškia ir 
tikslia, pavyzdžiui, bendrosios sąvokos „mašinos ir staklės“ dalį sudarantis savarankiškas terminas „staklės“, 
būtų tinkamas prekių pavadinimas, nes juo apibūdinama konkreti prekių rūšis. Tos bendrųjų sąvokų dalys, 
kurioms taikomas toks aiškinimas, užrašytos pilkos spalvos šriftu. Tačiau toks aiškinimas netaikomas žodžių 
junginiui „nepriskirti prie kitų klasių“. 

 

Paaiškinimai, kodėl kiekviena iš 5 Nicos klasių antraščių bendrųjų sąvokų nėra aiški ir tiksli. 

 

• 7 klasė. Mašinos ir staklės. Atsižvelgiant į siekį užtikrinti aiškumą ir tikslumą, terminas „mašinos“ 
aiškiai nenurodo, kokias mašinas jis apima. Mašinos gali būti įvairių charakteristikų ir (arba) 
paskirties, reikalauti skirtingo lygio techninių pajėgumų ir praktinės patirties jų gamybai ir (ar) jų 
naudojimui, jos gali būti skirtos įvairiems vartotojams ir parduodamos įvairiais pardavimo kanalais, 
todėl jos siejamos su įvairiais rinkos sektoriais. 
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• 37 klasė. Taisymas (remontas). Atsižvelgiant į siekį užtikrinti aiškumą ir tikslumą, šis terminas 
nenurodo konkrečių paslaugų, nes neatskleidžia, kas taisoma (remontuojama). Kadangi taisomos 
(remontuojamos) prekės gali būti labai įvairios, todėl taisymo (remonto) paslaugas teiks skirtingo 
lygio techninių pajėgumų ir praktinės patirties turintys paslaugų teikėjai, todėl šios paslaugos gali būti 
siejamos su įvairiais rinkos sektoriais. 

 

• 37 klasė. Įtaisymo ir įrengimo paslaugos. Atsižvelgiant į siekį užtikrinti aiškumą ir tikslumą, šis 
terminas nenurodo konkrečių paslaugų, nes neatskleidžia, kas yra įtaisoma ir įrengiama. Kadangi 
įtaisymui ir įrengimui skirtos prekės gali būti įvairios, įtaisymo ir įrengimo paslaugas teiks skirtingo 
lygio techninių pajėgumų ir praktinės patirties turintys paslaugų teikėjai, todėl šios paslaugos gali būti 
siejamos su įvairiais rinkos sektoriais. 

 

• 40 klasė. Medžiagų apdirbimas ir apdorojimas. Atsižvelgiant į siekį užtikrinti aiškumą ir tikslumą, 
šis terminas nenurodo konkrečių paslaugų. Neaiškus nei apdirbimo ir apdorojimo pobūdis, nei 
medžiagos, kurios yra apdirbamos ir apdorojamos. Šios paslaugos apima įvairią veiklą, kurią vykdo 
įvairūs paslaugų teikėjai, dirbantys su įvairiomis medžiagomis, o tai reikalauja skirtingo lygio 
techninių pajėgumų ir praktinės patirties, todėl šios paslaugos gali būti siejamos su įvairiais rinkos 
sektoriais. 

 

• 45 klasė. Asmeninės ir visuomeninės kitų teikiamos paslaugos, susijusios su individų 

poreikių tenkinimu. Atsižvelgiant į siekį užtikrinti aiškumą ir tikslumą, šis terminas nenurodo, 
konkrečių paslaugų. Bendroji sąvoka apima įvairią veiklą, kurią vykdo įvairūs paslaugų teikėjai, o tai 
reiškia, kad reikalingi labai skirtingo lygio įgūdžiai ir praktinė patirtis, todėl šios paslaugos gali būti 
siejamos su įvairiais rinkos sektoriais. 
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NICOS KLASIFIKACIJOS KLASIŲ ANTRAŠČIŲ PRIIMTINŲ IR NEPRIIMTINŲ BENDRŲJŲ SĄVOKŲ BENDROSIOS 
PRAKTIKOS ĮGYVENDINIMO DATŲ APŽVALGA 

Nacionalinė tarnyba Įgyvendinimo data 

  

AT 2014-01-01 

BG 2014-02-20 

BX 2013-11-20 

CY 2013-11-20 

CZ 2014-05-01 

DE 2014-02-01 

DK 2014-01-01 

EE 2014-02-20 

ES 2014-02-20 

FI 2014-01-01 

FR  2013-11-21 

GR 2014-05-01 

HR 2014-01-01 

HU 2014-02-20 

IE 2013-01-16 

IT  2014-05-20 

LV 2014-01-01 

LT  2014-02-20 

MT 2014-02-20 

NO 2014-02-01 

VRDT 2013-12-02 

PL 2013-11-20 

PT 2013-11-21 

RO  2014-02-01 

SE 2014-01-01 

SI 2013-12-01 

SK 2013-11-20 

JK 2013-08-05 

 


