
ES SERTIFIKAVIMO ŽENKLŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS 

 

 Jos turėtų būti parengtos aiškiai ir suprantamai, 
 

t. y. pakankamai aiškiai ir tiksliai, kad skaitytojas galėtų suprasti reikalavimus, kurių 

būtina laikytis norint naudoti ES sertifikavimo ženklą. 

 

 Jos turi būti pateiktos per du mėnesius nuo ES sertifikavimo ženklo paraiškos 

pateikimo datos. 

 

 Jos turi atitikti viešąją politiką ir priimtus dorovės principus. 

Pvz., pareiškėjas neturėtų teisės užsiimti sertifikavimo veikla (pavyzdžiui, dėl to, kad 
nesilaikoma teisės aktų nuostatų); išduodant leidimą ar nustatant naudojimo sąlygas su 
rinkos subjektais be tinkamo pagrindo (kaip antai objektyvių kriterijų trūkumo arba 
nepriimtinų kriterijų taikymo) elgiamasi nevienodai. 
 

 Jose turi būti pateikta toliau nurodyta privaloma informacija, kaip nustatyta 2017 m. 

gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1431 17 straipsniu: 

 

 
1. Pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas). 
 

 

 
2. Pareiškėjo pareiškimas, kad jis nevykdo veiklos, susijusios su sertifikuojamų prekių 

tiekimu ar paslaugų teikimu. 
 

 
„Pareiškiu, kad nevykdau veiklos, susijusios su sertifikuojamų [prekių] [paslaugų] 
[prekių ir paslaugų] tiekimu (teikimu)“. 

 

3. ES sertifikavimo ženklo vaizdas. 
 

 
Ženklo vaizdas turi būti lygiai toks, koks pavaizduotas paraiškoje. 

 

4. Prekės arba paslaugos, kurioms skirtas ES sertifikavimo ženklas. 
 

 
Prekių ir (arba) paslaugų sąrašas turi būti lygiai toks, koks pateiktas paraiškoje. 

 

5. Prekių ir (arba) paslaugų, sertifikuotinų ES sertifikavimo ženklu, charakteristikos 
(pvz., prekių medžiaga ir gamybos būdas arba paslaugų teikimo būdas, kokybė arba 
tikslumas). 

 

 
 Charakteristikos, dėl kurių sertifikuojamos prekės ir (arba) paslaugos, turi būti 

aiškiai įvardytos ir paaiškintos, kad atitinkami visuomenės atstovai galėtų aiškiai ir 
gerai jas suprasti. 



 
 Jei tai apima įvairius produktus, kurių skirtingos charakteristikos turi būti 

sertifikuotos atsižvelgiant į atskirų produktų kategoriją, turi būti nurodyti kiekvienai 
skirtingai prekių rūšiai taikytini standartai, kuriuos reikia sertifikuoti. 

 
 Kiekvienos skirtingos paslaugų rūšies atveju būtina nurodyti tų paslaugų 

charakteristikas, o ne paslaugų teikėjų ypatybes. 
 

 Charakteristikos gali būti aprašytos bendrais bruožais, išsamiai nenurodant visų 
techninių aspektų ir specifikacijų; tiesiog kartu gali būti pateikiamos nuorodos  į 
oficialius (t. y. privačiųjų arba viešųjų įstaigų) ar plačiai prieinamus šaltinius (pvz., 
patį pareiškėją), pridedant priedus arba pateikiant tiesioginius interneto svetainių 
saitus. 

 
 Kaip nustatyta Europos Sąjungos prekių ženklų reglamento 83 straipsnio 1 dalyje, 

atitinkamos prekės ar paslaugos negali būti sertifikuotos atsižvelgiant į jų geografinę 
kilmę. 

 

6. ES sertifikavimo ženklo naudojimo sąlygos, įskaitant sankcijas. 
 

 
 Būtina įtraukti patvirtintam naudotojui nustatytas konkrečias naudojimo sąlygas: 

- kad ženklas turi būti naudojamas kaip ES sertifikavimo ženklas; 
- ar už ženklo naudojimą turi būti mokami mokesčiai; 
- ir t. t. 

 
 Būtina nurodyti atitinkamas sankcijas, kurios taikomos, jei: 

- nesilaikoma naudojimo sąlygų; ir  
- ES sertifikavimo ženklas yra netinkamai naudojamas. 
 

7. Asmenys, kuriems leidžiama naudoti ES sertifikavimo ženklą. 
 

 
 Aiški nuoroda, kas turi teisę naudoti ES sertifikavimo ženklą: 

i) bet kuris asmuo, kuris atitinka nustatytus standartus (kaip nurodyta 5 ir 6 
punktuose); 

ii) konkrečios kategorijos asmenys (būtina aiškiai nustatyti objektyvius kriterijus). 
 
 Jei pareiškėjas ketina išvardyti ES sertifikavimo ženklo patvirtintus naudotojus, turi 

būti pateikiamas interneto svetainės saitas, kad būtų galima sistemingai atnaujinti 
duomenis nekeičiant naudojimo taisyklių. 

 

8. Tvarka, pagal kurią sertifikavimo įstaiga turėtų tikrinti tas charakteristikas ir prižiūrėti 
ES sertifikavimo ženklo naudojimą. 

 

 
 Būtina nurodyti pareiškėjo arba ES sertifikavimo ženklo savininko taikomus 

patikrinimo metodus ir naudojamą priežiūros sistemą, siekiant užtikrinti, kad 
sertifikuotos prekės ir (arba) paslaugos iš tiesų turi sertifikuotas charakteristikas: 
 

- patikrinimo ir priežiūros metodai ir dažnumas; 
- patikrinimus ir priežiūrą vykdančių asmenų kvalifikacija; 
- sąlygos, kurias nustačius būtina imtis papildomų ar griežtesnių patikrinimų arba 

priežiūros priemonių; 



- ir t. t. 
 
Pareiškėjas privalo pakankamai aiškiai apibūdinti abu priemonių rinkinius 
(patikrinimo ir priežiūros), kad įtikintų Tarnybą ir rinkos subjektus, jog tos priemonės 
yra tinkamos, taip siekiant užtikrinti, kad faktiškai sertifikuotoms prekėms ir (arba) 
paslaugoms sertifikavimo ženklas išties būtų visapusiškai taikomas. 
 

 Pareiškėjas nebūtinai turi vykdyti patikrinimus arba prižiūrėti, kaip taikomos 
naudojimo sąlygos. Kai kuriais atvejais gali prireikti bendradarbiauti su labiau 
specializuotais išorės testų rengėjais ir (arba) priežiūros subjektais. 

 
 Atitinkamai, atliekant ženklu sertifikuotų prekių ir (arba) paslaugų patikrinimus ir 

naudojimo sąlygų priežiūrą, gali būti vykdomos tik atsitiktinės arba atrankinės 
patikros, ir šie veiksmai neturi būti taikomi visoms patvirtintoms prekėms ar 
naudotojams. 

 

Pastaba. Jei pareiškėjas naudojimo taisyklėse pateiktą privalomą informaciją papildo 

priedais, tai turėtų būti aiškiai nurodyta įrašant atitinkamą skaičių naudojimo taisyklių tekste 

ir pridedamuose dokumentuose, kad skaitytojas galėtų lengvai nustatyti sąsają ir kad būtų 

užtikrintas nuoseklumas. 

 




