
ES SERTIFIKAVIMO 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 sertifikavimo ženklą. 

 

▪ Taisykles būtina pateikti per du mėnesius nuo ES sertifikavimo ženklo paraiškos 

padavimo datos. 

 

▪ Taisyklės turi derėti su viešąja tvarka ir pripažintais moralės principais. 

Pavyzdžiui, pareiškėjui nebūtų suteikiama teisė užsiimti sertifikavimo veikla (pavyzdžiui, 
dėl to, kad nesilaikoma teisės aktų nuostatų); išduodant leidimą ar nustatant naudojimo 
sąlygas nepagrįstai diskriminuojami rinkos dalyviai (kaip antai nėra objektyvių kriterijų 
arba taikomi nepriimtini kriterijai). 
 

▪ 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) 17 straipsnį, be 
to, pageidautina, kad naudojimo taisyklių struktūra atitiktų ESPŽRĮR 17 straipsnyje 
nustatytą struktūrą: 

 

1. Pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas). 
 

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

 

2. Pareiškėjo pareiškimas, kad jis nevykdo veiklos, susijusios su sertifikuojamų prekių 
tiekimu ar paslaugų teikimu. 

 

 
„Pareiškiu, kad nevykdau, veiklos, susijusios su sertifikuojamų [prekių tiekimu] 
[paslaugų teikimu] [prekių tiekimu ir paslaugų teikimu].“ 
 
„[Pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas)] pareiškia, kad laikosi 2017 m. birželio 
14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos 
Sąjungos prekių ženklo 83 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų.“ 

 

3. ES sertifikavimo 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. 

 

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

 
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. 

 

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

 

 
▪ Būtina tiksliai nurodyti ir paaiškinti sertifikuojamas prekių ar paslaugų 

charakteristikas, kad atitinkami visuomenės nariai galėtų jas aiškiai ir tiksliai 
suprasti. 

 
▪ Jei specifikacija apima įvairias prekes ar paslaugas, kurių skirtingos charakteristikos 

turi būti sertifikuotos, atsižvelgiant į atskirų prekių ir (arba) paslaugų kategoriją, 
kiekvienai skirtingai prekių ir (arba) paslaugų rūšiai turi būti nurodytos 
charakteristikos, kurias reikia sertifikuoti. 

 
▪ Kalbant apie paslaugas, pažymėtina, kad dėl kiekvienos skirtingos rūšies paslaugų 

būtina nurodyti jų charakteristikas, o ne paslaugų teikėjų ypatumus. 
 

▪ Pareiškėjo faktiškai sertifikuojamos charakteristikos gali būti aprašomos bendrais 
bruožais, išsamiai nenurodant visų techninių aspektų ir specifikacijų. Tačiau reikėtų 
atsižvelgti į skirtumą, kad: 

 
- tais atvejais, kai schema yra susijusi su viešai prieinamais standartais, 

skelbiamais oficialiuose šaltiniuose (pavyzdžiui, ISO standartai, DIN normos, 
ES reglamentai ir direktyvos ir pan.), naudojimo taisyklėse būtina pateikti 
nuorodą į konkrečias normas, nes šie parametrai padeda sertifikavimo įstaigai 
įvertinti ir patikrinti sertifikuojamų prekių ar paslaugų charakteristikas; 
 

- jeigu sertifikavimo schema yra susijusi su privačiais standartais (kuriuos 
nustatė pats pareiškėjas), atskleidžiama informacija apie standartus neturi būti 
pakankamai išsami, todėl turėtų pakakti bendro pobūdžio aprašymo, kuris 
pateikiamas naudojimo taisyklėse. 

 
Papildomą techninę informaciją galima pateikti paprasčiausiai nurodant atitinkamus 
šaltinius, su kuriais galima susipažinti per veikiančias interneto nuorodas arba 
prieduose. 

 
▪ Kaip nustatyta ESPŽR 83 straipsnio 1 dalyje, atitinkamos prekės ar paslaugos 

negali būti sertifikuotos atsižvelgiant į jų geografinę kilmę. 
 

6. ES sertifikavimo ženklo naudojimo sąlygos, įskaitant sankcijas. 
 

 
▪ Naudojimo taisyklėse reikia nurodyti konkrečias naudojimo sąlygas, kurių privalo 

laikytis įgaliotas naudotojas: 
- kad ženklas turi būti naudojamas kaip ES sertifikavimo ženklas; 
- ar už ženklo naudojimą turi būti mokami mokesčiai; 
- ir pan. 

 



▪ Naudojimo taisyklėse pateiktame naudojimo būdo ir naudojimo sąlygų aprašyme 
būtina paminėti nuorodą į žymens vaizdą, dėl kurio teikiama paraiška (žr. 3 punktą). 
Todėl neleidžiami jokie spalvų kaitaliojimai ar jų, kaip žodinių ženklų, naudojimas 
vaizdinių ženklų atveju. 

 
▪ Privaloma nurodyti atitinkamas sankcijas, taikomas, jei nesilaikoma naudojimą 

reglamentuojančių sąlygų. 
 

7. Asmenys, kuriems leidžiama naudoti ES sertifikavimo ženklą. 
 

 
▪ Naudojimo taisyklėse aiškiai nurodomi asmenys, turintys teisę naudoti ES 

sertifikavimo ženklą: 
(i) bet kuris asmuo, kuris atitinka nustatytus sertifikuojamų charakteristikų 

standartus (kaip nurodyta 5 punkte) ir naudojimo taisyklių standartus (kaip 
nurodyta 6 punkte); 

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

pateikti interneto svetainės nuorodą, kad būtų galima sistemingai atnaujinti 
duomenis nekeičiant naudojimo taisyklių. 
 

▪ Asmenys, kuriems suteikiama teisė naudoti ES sertifikavimo ženklą, turi būti 
nurodyti kaip „įgalioti naudotojai“. 
 

▪ „Įgalioti naudotojai“ neturi teisės kuriai nors trečiajai šaliai perduoti įgaliojimų 
naudoti ES sertifikavimo ženklą arba išduoti tokio naudojimo licenciją. 

 

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 turėtų sertifikuotas charakteristikas. 
Šios priemonės (patikrinimas ir priežiūra) gali būti susijusios su: 
 

- patikrinimo ir priežiūros metodais ir dažnumu; 
- patikrinimus ir priežiūrą vykdančių asmenų kvalifikacija; 
- sąlygomis, kurias nustačius būtina imtis papildomų ar griežtesnių patikrinimų 

arba priežiūros priemonių; 
- ir pan. 
 
Pareiškėjas turi pakankamai aiškiai aprašyti priemones ir taip užtikrinti, kad 
sertifikavimo ženklas būtų naudojamas veiksmingai sertifikuotoms prekėms arba 
paslaugoms. 
 

▪ Pareiškėjas nebūtinai turi vykdyti patikrinimus arba naudojimo sąlygų priežiūrą. Tam 
tikrais atvejais gali prireikti bendradarbiauti su konkretesnės specializacijos išorės 
tikrintojais ir (arba) priežiūros specialistais. 

 
▪ Panašiai, atliekant ženklu sertifikuotų prekių ir (arba) paslaugų patikrinimus ir 

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



 

▪ Papildomos pastabos. 
 
- Tarnyba rekomenduoja vengti pateikti papildomus dokumentus arba priedus. 

Tačiau jeigu naudojimo taisyklėse pateikiama nuoroda į kokius nors papildomus 
dokumentus (pavyzdžiui, ISO standartuose, DIN, normose nustatyti standartai), 
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 arba interneto 
nuorodos, 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 sertifikavimo ženklą, jo savininkas pagal ESPŽR 88 straipsnį 
pateikia Tarnybai bet kokią pakeistą naudojimo taisyklių versiją. Toks 
pakeitimas bus nagrinėjamas pakartotinai siekiant įvykdyti ESPŽR 84 straipsnio 
reikalavimus ir užtikrinti, kad jame nebūtų vieno iš ESPŽR 85 straipsnyje nustatytų 
atsisakymo registruoti pagrindų. Naudojimo taisyklių pakeitimai įsigalioja tik nuo 
pakeitimo įrašymo į registrą dienos. 

 

▪ Papildomos informacijos apie ES sertifikavimo 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“ 

8.3 dalyje „Sertifikavimo ženklai“ 
 

o B dalies „Nagrinėjimas“ 3 skirsnio „Absoliutūs atsisakymo registruoti 
pagrindai“ 16 skyriuje „Europos Sąjungos sertifikavimo ženklai“ 

 

https://guidelines.euipo.europa.eu/1778652/1739138/prekių-ženklų-nagrinėjimo-gairės/%20įvadas
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778652/1739138/prekių-ženklų-nagrinėjimo-gairės/%20įvadas



