LIETOŠANAS NOTEIKUMI — ES SERTIFIKĀCIJAS ZĪMES
▪

Jāizstrādā skaidri un pārskatāmi,
t. i., ar pietiekamu skaidrību un precizitāti, lai lasītājs varētu saprast prasības, kas jāievēro,
lietojot ES sertifikācijas zīmi.

▪

Jāiesniedz divu mēnešu laikā kopš ES sertifikācijas zīmes pieteikuma iesniegšanas
datuma.

▪

Jāatbilst sabiedriskajai kārtībai un vispārpieņemtajiem morāles principiem,
piemēram, pieteikuma iesniedzējam nav tiesību veikt sertifikāciju (piemēram, ja nav
nodrošināta atbilstība tiesību normām); atļauja vai lietošanas nosacījumi nepamatoti
diskriminē tirgus dalībniekus (piemēram, trūkst objektīvu kritēriju vai tiek piemēroti
nepieņemami kritēriji).

▪ Jābūt kā atsevišķam dokumentam. Tāpēc lietošanas noteikumos jāietver šāda obligātā
informācija, kā prasīts Komisijas 2018. gada 5. marta Īstenošanas regulas (ES)
2018/626 (turpmāk ESPZĪR) 17. pantā, un, vēlams, strukturējot atbilstoši ESPZĪR
17. pantam.
1. Pieteikuma iesniedzēja vārds/nosaukums.
Pieteikuma iesniedzēja vārdam/nosaukumam lietošanas noteikumos ir jābūt tieši
tādam kā pieteikumā norādītajam.
2. Pieteikuma iesniedzēja deklarācija, kurā norādīts, ka tas neveic uzņēmējdarbību
saistībā ar sertificētā preču vai pakalpojumu veida piegādi.
“Ar šo es paziņoju, ka neveicu uzņēmējdarbību saistībā ar sertificētā [preču]
[pakalpojumu] [preču un pakalpojumu] veida piegādi.”
“[Pieteikuma iesniedzēja vārds/nosaukums] paziņo, ka ievēro prasības, kas
noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulas (ES)
2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi 83. panta 2. punktā.”
3. ES sertifikācijas zīmes atveidojums.
Apzīmējuma atveidojumam lietošanas noteikumos ir jābūt tieši tādam kā
pieteikumā norādītajam. Piemēram, ja apzīmējums ir krāsains, lietošanas
noteikumos ir jāietver krāsains apzīmējuma atveidojums.
4. Preces vai pakalpojumi, uz kuriem attiecas ES sertifikācijas zīme.

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 jaunajā lietošanas noteikumu redakcijā.
5. To preču un/vai pakalpojumu īpašības, kas jāsertificē ar ES sertifikācijas zīmi
(piemēram, materiāls, preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas veids,
kvalitāte vai precizitāte).
▪ Īpašībām, attiecībā uz kurām preces vai pakalpojumi tiek sertificēti, jābūt skaidri
norādītām un izskaidrotām, lai attiecīgā mērķauditorija varētu tās skaidri un precīzi
saprast.
▪ Ja specifikācija attiecas uz vairākām precēm vai pakalpojumiem, kam ir dažādas
sertificējamās īpašības, atkarībā no individuālās preces/pakalpojuma kategorijas
sertificējamās īpašības ir jānorāda par katru no dažādajiem preču/pakalpojumu
veidiem.
▪ Attiecībā uz pakalpojumiem par katru no dažādajiem pakalpojumu veidiem ir
jānorāda to īpašības, nevis pakalpojumu sniedzēju iezīmes.
▪ To preču/pakalpojumu īpašības, kuras(-us) pieteikuma iesniedzējs faktiski sertificē,
var aprakstīt vispārīgi, bez vajadzības sīki izklāstīt visus tehniskos aspektus un
specifikācijas. Tomēr būtu jāņem vērā, ka:
-

ja sertifikācijas shēma ietver publiski pieejamus standartus, kas izriet no
oficiāliem avotiem (piemēram, ISO, DIN normām, ES regulām un direktīvām
u. c.), lietošanas noteikumos ir jāiekļauj atsauce uz konkrētajām normām, jo tie
ir parametri, kurus sertifikācijas iestāde izmanto par pamatu sertificējamo preču
vai pakalpojumu īpašību novērtēšanai un pārbaudīšanai;

-

savukārt, ja sertifikācijas shēma ietver privātus standartus (t. i., standartus, ko
izstrādājis pats pieteikuma iesniedzējs), standartu izklāstam nav jābūt
detalizētam, tāpēc par pietiekamu uzskata vispārīgu aprakstu, kāds sniegts
lietošanas noteikumos.
Papildu tehnisko informāciju var vienkārši sniegt, iekļaujot atsauci uz attiecīgajiem
avotiem funkcionējošu interneta saišu vai pielikumu veidā.

▪ Aplūkojamās preces vai pakalpojumus nevar sertificēt attiecībā uz to ģeogrāfisko
izcelsmi, kā paredzēts ESPZR 83. panta 1. punktā.
6. Nosacījumi, kas reglamentē ES sertifikācijas zīmes lietošanu, tostarp sankcijas.
▪ Vajadzība iekļaut noteiktus lietošanas nosacījumus, kas izvirzīti lietošanas
noteikumu pilnvarotajam lietotājam:
- ka zīme ir lietojama kā ES sertifikācijas zīme;
- vai ir veicami maksājumi saistībā ar zīmes lietošanu;
- u. tml.

▪ Lietošanai un lietošanas nosacījumiem lietošanas noteikumos ir jāattiecas uz tieši
tāda paša apzīmējuma atveidojumu, par kādu iesniegts pieteikums (sk. 3. punktu).
Tāpēc nav pieļaujamas ne krāsu variācijas, ne — figurālu zīmju gadījumā — to kā
vārdisku zīmju lietošana.
▪ Obligāti jānorāda attiecīgās sankcijas gadījumā, ja netiek ievēroti lietošanas
nosacījumi.
7. Personas, kurām atļauts lietot ES sertifikācijas zīmi.
▪ Skaidra norāde par to, kuram ir tiesības lietot ES sertifikācijas zīmi:
(i) jebkura persona, kura atbilst vajadzīgajam sertificējamo raksturlielumu
standartam (kā norādīts 5. punktā) un lietošanas noteikumiem (kā norādīts
6. punktā);
(ii) noteikta personu kategorija (skaidri jānosaka objektīvie kritēriji).
▪ Ja pieteikuma iesniedzējs plāno uzskaitīt lietošanas noteikumos pilnvarotos ES
sertifikācijas zīmes lietotājus, uz to var atsaukties, norādot saiti uz tīmekļa vietni,
kas ļauj sistemātiski veikt atjauninājumus bez vajadzības grozīt lietošanas
noteikumus.
▪ Personas, kurām ir tiesības lietot ES sertifikācijas zīmi, jāsauc par “lietošanas
noteikumi pilnvarotajiem lietotājiem”.
▪ Lietošanas noteikumu pilnvarotie lietotāji nav tiesīgi nodot tālāk vai licencēt ES
sertifikācijas zīmes lietošanu nevienai trešai personai.
8. Informācija par to, kā sertifikācijas iestāde pārbauda šīs īpašības un uzrauga ES
sertifikācijas zīmes lietošanu.
▪ Vajadzība precizēt ES sertifikācijas zīmes pieteikuma iesniedzēja/īpašnieka
izmantotās pārbaudes metodes un uzraudzības sistēmu, lai pārliecinātos, ka ar
zīmi marķētajām precēm un/vai pakalpojumiem piemīt sertificētās īpašības. Šie
pasākumi (pārbaudes un uzraudzība) var attiekties uz:
-

pārbaužu un uzraudzības metodēm un biežumu;
to personu kvalifikāciju, kuras veic pārbaudes un uzraudzību;
papildu vai stingrāku pārbaužu vai uzraudzības pasākumu “izraisītājiem”;
u. tml.

Šie pasākumi pieteikuma iesniedzējam jāapraksta pietiekami skaidri, lai
nodrošinātu to, ka sertifikācijas zīme attiecas uz precēm vai pakalpojumiem, kas
faktiski tiek sertificēti.
▪ Pieteikuma iesniedzējam ne vienmēr ir jāveic pārbaudes vai jāuzrauga lietošanas
nosacījumi. Dažos gadījumos var būt nepieciešama sadarbība ar lietpratīgākiem
ārējiem pārbaudītājiem un/vai uzraudzītājiem.
▪ Tāpat ar zīmi marķēto preču un/vai pakalpojumu pārbaudi, kā arī lietošanas
nosacījumu uzraudzību var ierobežot ar izlases vai pēc nejaušības principa veiktām
pārbaudēm, un nav nepieciešams aptvert visas sertificētās preces vai lietotājus.

▪

▪

Papildu apsvērumi
-

Birojs iesaka izvairīties no papildu dokumentu vai pielikumu iesniegšanas. Tomēr
gadījumā, ja lietošanas noteikumos ir atsauce uz jebkādiem papildu dokumentiem
(piemēram, standartiem, ko reglamentē ISO, DIN, normām utt.), Birojs iesaka norādīt
funkcionējošas interneta saites, kurās viegli pieejama to jaunākā versija. Pielikumi
ir daļa no lietošanas noteikumiem. Tāpēc par jebkādiem labojumiem dokumentos, kas
iesniegti kā pielikumi vai interneta saites, 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 to fragmenti).

-

Kad ES sertifikācijas zīme ir reģistrēta, ES sertifikācijas zīmes īpašnieks saskaņā ar
ESPZR 88. pantu iesniedz Birojam ikvienu grozīto lietošanas noteikumu versiju.
Šādi grozījumi tiks atkārtoti pārbaudīti, lai izpildītu ESPZR 84. panta prasības un
nodrošinātu to, ka tie neietver kādu no ESPZR 85. pantā paredzētajiem atteikuma
pamatojumiem. Lietošanas noteikumu grozījumi stāsies spēkā tikai no datuma, kad
datus par grozījumiem ievadīs reģistrā.

Papildu informācija par ES sertifikācijas zīmju pārbaudi ir pieejama EUIPO
pamatnostādnēs:
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778654/1743395/pre%C4%8Du-z%C4%ABmjupamatnost%C4%81dnes/ievads
o

B daļa “Izskatīšana”, 2. iedaļa “Formalitātes”, 8. nodaļa “Preču zīmju veidi”,
8.3. punkts “Sertifikācijas zīmes”

o

B daļa “Izskatīšana”, 3. iedaļa “Absolūta atteikuma pamatojums”, 16. nodaļa
“Eiropas Savienības sertifikācijas zīmes”

