
LIETOŠANAS NOTEIKUMI— ES KOLEKTĪVĀS PREČU ZĪMES 
 
▪ Jāizstrādā skaidri un pārskatāmi, 
 

t. i., nodrošinot pietiekamu skaidrību un precizitāti, lai ļautu lasītājam saprast prasības, kas 
jāievēro, lietojot ES kolektīvo preču zīmi. 

 
▪ Jāiesniedz divu mēnešu laikā kopš ES kolektīvās preču zīmes pieteikuma iesniegšanas 
datuma. 
 
▪ Jāatbilst sabiedriskajai kārtībai un vispārpieņemtiem morāles principiem, 
 

piem., lietošanas nosacījumi diskriminē tirgus dalībniekus bez pienācīga pamatojuma. 
 
▪  Jābūt atsevišķam dokumentam. Tāpēc lietošanas noteikumos jāietver šāda obligātā 
informācija, kā prasīts Komisijas 2018. gada 5. marta Īstenošanas regulas (ES) 2018/626 
(turpmāk tekstā — ESPZĪR) 16. pantā, un, vēlams, strukturējot atbilstoši ESPZĪR 16. pantam. 
 

1. Pieteikuma iesniedzēja vārds/nosaukums. 
 

 
Pieteikuma iesniedzēja vārdam/nosaukumam lietošanas noteikumos ir jābūt tieši 
tādam, kā pieteikumā norādītajam. 
 

2. Apvienības mērķis vai mērķis, kura labad izveidota juridiskā persona, kas ir publisko 
tiesību subjekts. 
 

 
Šī prasība attiecas uz apvienības/juridiskas personas mērķi. Tāpēc informācija par 
lietošanas noteikumu mērķi vai apzīmējuma izveides nolūku šeit nav būtiska. 
 

3. Kādas struktūras pilnvarotas pārstāvēt apvienību vai juridisko personu, kura ir 
publisko tiesību subjekts. 
 

 
Pietiek, ja min struktūras, kas pilnvarotas pārstāvēt apvienību (piem., kādas struktūras 
priekšsēdētājs). Nav obligāti jāsniedz saraksts ar faktiskajiem personu 
vārdiem/nosaukumiem. 
 

4. Apvienības gadījumā — dalības nosacījumi. 
 

 
Noteikumi par uzņemšanu apvienībā ir jāiekļauj pašos lietošanas noteikumos. 
Nepietiek ar savstarpējām atsaucēm uz citu dokumentu (piem., statūtu vai nolikumu 
pantiem). 
 

5. ES kolektīvās preču zīmes atveidojums. 
 

 



Apzīmējuma atveidojumam lietošanas noteikumos ir jābūt tieši tādam, kā pieteikumā 
norādītajam. Piem., ja apzīmējums ir krāsains, lietošanas noteikumos ir jāietver 
krāsains apzīmējuma atveidojums. 
 

6. Personas, kurām atļauts izmantot ES kolektīvo preču zīmi. 
 

 
Lietošanas noteikumos LN ir jāietver skaidra norāde par to, kuram ir tiesības lietot ES 
kolektīvo preču zīmi. Lietošanas noteikumos jāprecizē, vai kāds loceklis ir pilnvarots 
lietot preču zīmi. Ja tā nav, lietošanas noteikumos jānorāda papildu prasības. 
Lietošanas noteikumi  nedrīkst atļaut ES kolektīvās preču zīmes lietošanu personām, 
kuras nav locekļi, piem., “trešām personām”, “licenciātiem” utt. 
 

7. Vajadzības gadījumā — nosacījumi, kas reglamentē ES kolektīvās zīmes lietošanu, 
ieskaitot sankcijas. 
 

 
Lietošanas noteikumos ir jāiekļauj specifiski lietošanas nosacījumi, ko attiecīgā 
gadījumā piemēro pilnvarotajam lietotājam. Piemēram, specifiski nosacījumi par 
figurālu zīmju marķēšanu vai atveidojumu uz produkta. 
 
Lietošanai un lietošanas nosacījumiem lietošanas noteikumos ir jāattiecas uz tieši 
tāda paša apzīmējuma atveidojumu, par kādu iesniegts pieteikums (skat. 5. punktu). 
Tāpēc nav pieļaujamas krāsu variācijas, un — figurālu zīmju gadījumā — to kā 
vārdisku zīmju lietošana. 
 
Obligāti jānorāda atbilstošās sankcijas (ja tādas ir) gadījumā, ja netiek ievēroti 
lietošanas nosacījumi. 
 

8. Uz kādām precēm vai pakalpojumiem attiecas ES kolektīvā zīme, tostarp attiecīgā 
gadījumā visi ierobežojumi, kas ieviesti sakarā ar Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 
1. punkta j), k) vai l) apakšpunkta piemērošanu. 
 

 
Preču un/vai pakalpojumu sarakstam lietošanas noteikumos ir jābūt tieši tādam, kā 
pieteikumā norādītajam. Nepietiek ar atsauci uz ESPZ pieteikuma numuru vai SR 
numuru. 
 
Jebkāds turpmāks preču un/vai pakalpojumu specifikācijas ierobežojums ir vienlīdzīgi 
jāatspoguļo jaunā lietošanas noteikumu redakcijā. 
 

9. Vajadzības gadījumā Regulas (ES) 2017/1001 75. panta 2. punkta otrajā teikumā 
minētā atļauja. 
 

 
Ja kolektīvā preču zīme, atkāpjoties no ESPZR 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta, 
apzīmē preču vai pakalpojumu ģeogrāfisko izcelsmi, lietošanas noteikumos ir obligāti 
un nepārprotami jānosaka iespēja jebkurai personai, kuras preču un/vai pakalpojumu 
izcelsme ir attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā, kļūt par apvienības locekli. 



▪ Papildu apsvērumi: 
 
- Birojs iesaka izvairīties no papildu dokumentu vai pielikumu iesniegšanas. Tomēr 

gadījumā, ja lietošanas noteikumi atsaucas uz jebkādiem papildu dokumentiem (piem., 
apvienības noteikumiem), Birojs iesaka iesniegt funkcionējošas interneta saites, kurās 
viegli pieejama to jaunākā versija. Pielikumi ir daļa no lietošanas noteikumiem. Tāpēc par 
jebkādiem labojumiem dokumentos, kas iesniegti kā pielikumi, ir jāinformē Birojs. 
 

- Ja pieteikuma iesniedzējs lietošanas noteikumos iekļauto obligāto informāciju papildina ar 
pielikumiem, tie ir skaidri jāidentificē ar numuriem lietošanas noteikumu tekstā un 
pievienotajos dokumentos, lai lasītājs varētu viegli noskaidrot to saistību un saglabātu 
konsekvenci. 
 

- Ja pieteikuma iesniedzējs labo lietošanas noteikumus, lai novērstu Biroja konstatētos 
trūkumus, pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz pārskatītie lietošanas noteikumi kopumā 
(nevis fragmenti). 
 

- Kad ES kolektīvā preču zīme ir reģistrēta, ES kolektīvās preču zīmes īpašnieks saskaņā 
ar ESPZR 79. pantu iesniedz Birojam jebkuru grozīto lietošanas noteikumu versiju. 
Šādi grozījumi tiks atkārtoti pārbaudīti, lai atbilstu ESPZR 75. panta prasībām un 
nodrošinātu, ka tie neietver kādu no ESPZR 76. pantā paredzētajiem atteikuma 
pamatojumiem. lietošanas noteikumu grozījumi stāsies spēkā tikai no datuma, kad datus 
par grozījumiem ievadīs reģistrā. 
 

▪ Papildu informācija par ES kolektīvo preču zīmju pārbaudi ir pieejama EUIPO 
pamatnostādnēs: 
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778654/1743395/preču-zīmju-pamatnostādnes/ievads 

 
o B daļa “Izskatīšana”, 2. iedaļa “Formalitātes”, 8. nodaļa “Preču zīmju veidi”, 

8.2. punkts “Kolektīvās preču zīmes” 
 

o B daļa “Izskatīšana”, 3. iedaļa “Absolūta atteikuma pamatojums”, 15. nodaļa 
“Kolektīvās preču zīmes” 
 

https://guidelines.euipo.europa.eu/1778654/1743395/preču-zīmju-pamatnostādnes/ievads



