
ES KOLEKTYVINIŲ ŽENKLŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS 
 
▪ Taisyklės turėtų būti parengtos aiškiai ir suprantamai. 
 

Tai yra pakankamai aiškiai ir tiksliai, kad skaitytojas galėtų suprasti reikalavimus, kurių būtina 
laikytis norint naudoti ES kolektyvinį ženklą. 

 
▪ Taisykles būtina pateikti per du mėnesius nuo ES kolektyvinio ženklo paraiškos padavimo 
datos. 
 
▪ Taisyklės turi derėti su viešąja tvarka ir pripažintais moralės principais. 
 

Pavyzdžiui, naudojimo sąlygomis nepagrįstai diskriminuojami rinkos dalyviai. 
 
▪  Tai turi būti atskiras dokumentas. Todėl naudojimo taisyklėse turi būti pateikta toliau 
nurodyta privaloma informacija, kaip to reikalaujama pagal 2018 m. kovo 5 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/626 (toliau – ESPŽRĮR) 16 straipsnį, be to, pageidautina, 
kad naudojimo taisyklių struktūra atitiktų ESPŽRĮR 16 straipsnyje nustatytą struktūrą: 
 

1. Pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas). 
 

 
Naudojimo taisyklėse nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) turi 
visiškai sutapti su tuo, kuris naudojamas paraiškoje. 
 

2. Asociacijos paskirtis arba viešosios teisės reglamentuojamo juridinio asmens 
paskirtis. 
 

 
Šis reikalavimas yra susijęs su asociacijos ir (arba) juridinio asmens paskirtimi. Šiuo 
atžvilgiu informacija apie naudojimo taisyklių paskirtį arba žymens sukūrimo tikslą 
nėra svarbi. 
 

3. Asociacijai arba viešosios teisės reglamentuojamam juridiniam asmeniui 
atstovauti įgaliotos įstaigos. 
 

 
Pakanka nurodyti įstaigas, įgaliotas atstovauti asociacijai (pvz., ... pirmininką). 
Asmenų tikrųjų vardų ir pavardžių sąrašas neprivalomas. 
 

4. Asociacijos atveju – narystės sąlygos. 
 

 
Taisyklės, kuriomis reglamentuojamos priėmimo į asociaciją sąlygos, turėtų būti 
išdėstytos pačiose naudojimo taisyklėse. Nepakanka pateikti kryžminių nuorodų į 
kitus dokumentus (pvz., statutą arba įstatus). 
 

5. ES kolektyvinio ženklo vaizdas. 
 



 
Naudojimo taisyklėse pateiktas žymens vaizdas turi būti lygiai toks, koks 
pavaizduotas paraiškoje. Pavyzdžiui, jeigu naudojamas spalvotas žymuo, naudojimo 
taisyklėse turi būti pateiktas spalvotas žymens vaizdas. 
 

6. Asmenys, kuriems leidžiama naudoti ES kolektyvinį ženklą. 
 

 
Naudojimo taisyklėse turėtų būti aiškiai nurodyti asmenys, turintys teisę naudoti ES 
kolektyvinį ženklą. Naudojimo taisyklėse reikėtų konkrečiai nurodyti, ar kuriam nors 
nariui leidžiama naudoti ženklą. Jei taip nėra, naudojimo taisyklėse reikėtų nurodyti 
papildomus reikalavimus. Naudojimo taisyklėse neturėtų būti leidžiama naudoti ES 
kolektyvinį ženklą ne nariams, pvz., tretiesiems naudotojams, licencijų turėtojams ir 
pan. 
 

7. Prireikus ES kolektyvinio ženklo naudojimo sąlygos, įskaitant sankcijas. 
 

 
Naudojimo taisyklėse, jei taikytina, būtina nurodyti konkrečias naudojimo sąlygas, 
kurių privalo laikytis įgaliotas naudotojas. Pavyzdžiui, konkrečios sąlygos, susijusios 
su vaizdinių prekių ženklų ženklinimu arba vaizdavimu ant produkto. 
 
Naudojimo taisyklėse pateiktame naudojimo būdo ir naudojimo sąlygų aprašyme 
būtina paminėti nuorodą į žymens vaizdą, dėl kurio teikiama paraiška (žr. 5 punktą). 
Todėl neleidžiami jokie spalvų kaitaliojimai ar jų, kaip žodinių ženklų, naudojimas 
vaizdinių ženklų atveju. 
 
Privaloma nurodyti atitinkamas sankcijas (jei jos numatytos), taikomas, jei 
nesilaikoma naudojimą reglamentuojančių sąlygų. 
 

8. Prekės arba paslaugos, kurioms skirtas ES kolektyvinis ženklas, prireikus 
įskaitant bet kokį apribojimą, nustatytą taikant Reglamento (ES) 2017/1001 
7 straipsnio 1 dalies j, k arba l punktą. 
 

 
Naudojimo taisyklėse pateiktas prekių ir (arba) paslaugų sąrašas turi būti lygiai toks, 
koks buvo nurodytas paraiškoje. Nepakanka nurodyti ESPŽ paraiškos numerio arba 
tarptautinės registracijos numerio. 
 
Bet koks vėlesnis prekių ir (arba) paslaugų specifikacijos apribojimas taip pat turėtų 
būti perteiktas naujoje naudojimo taisyklių versijoje. 
 

9. Prireikus Reglamento (ES) 2017/1001 75 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje 
nurodytas leidimas. 
 

 
Jeigu, remiantis ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyta nukrypti leidžiančia 
nuostata, kolektyviniame ženkle nurodoma prekių ar paslaugų geografinė kilmė, 
naudojimo taisyklėse būtina aiškiai numatyti, kad kiekvienas asmuo, kurio prekės 
ir (arba) paslaugos kildinamos iš atitinkamos geografinės vietovės, gali tapti 



asociacijos nariu. 
 

 
▪ Papildomos pastabos. 

 
- Tarnyba rekomenduoja vengti pateikti papildomus dokumentus arba priedus. Tačiau 

jeigu naudojimo taisyklėse pateikiama nuoroda į kokius nors papildomus dokumentus 
(pvz., asociacijos veiklą reglamentuojančias taisykles), Tarnyba rekomenduoja pateikti 
veikiančias interneto nuorodas, kuriose galima lengvai susipažinti su naujausia 
versija. Priedai yra sudedamoji naudojimo taisyklių dalis. Todėl apie visus dokumentų, 
kurie pateikti kaip priedai, pakeitimus būtina pranešti Tarnybai. 
 

- 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 jų ryšį ir kad būtų 
užtikrintas nuoseklumas. 
 

- Jeigu pareiškėjas pakeičia naudojimo taisykles, kad pašalintų bet kokius Tarnybos 
nustatytus trūkumus, jis privalo pateikti peržiūrėtą visų naudojimo taisyklių redakciją 
(o ne jų ištraukas). 
 

- Įregistravęs ES kolektyvinį ženklą, jo savininkas pagal ESPŽR 79 straipsnį pateikia 
Tarnybai bet kokią pakeistą naudojimo taisyklių versiją. Toks pakeitimas bus 
nagrinėjamas pakartotinai siekiant įvykdyti ESPŽR 75 straipsnio reikalavimus ir 
užtikrinti, kad jame nebūtų vieno iš ESPŽR 76 straipsnyje nustatytų atsisakymo 
registruoti pagrindų. Naudojimo taisyklių pakeitimai įsigalioja tik nuo pakeitimo įrašymo į 
registrą dienos. 
 

▪ Papildomos informacijos apie ES kolektyvinių ženklų nagrinėjimą galima rasti EUIPO 
gairėse: 
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778652/1739138/prekių-ženklų-nagrinėjimo-
gairės/įvadas 
 

o B dalies „Nagrinėjimas“ 2 skirsnio „Formalumai“ 8 skyriaus „Ženklų rūšys“ 
8.2 dalyje „Kolektyviniai ženklai“ 
 

o B dalies „Nagrinėjimas“ 3 skirsnio „Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai“ 
15 skyriuje „Kolektyviniai ženklai“ 
 

https://guidelines.euipo.europa.eu/1778652/1739138/prekių-ženklų-nagrinėjimo-gairės/įvadas
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778652/1739138/prekių-ženklų-nagrinėjimo-gairės/įvadas



