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Konvergencija
Dažniausiai užduodami klausimai (DUK) apie bendrąją praktiką
CP4 Juodai baltų prekių ženklų apsaugos apimtis

Convergence
1. Kai ženklai nėra tapatūs, ar jie gali būti tiek panašūs, kad dėl to atsirastų
suklaidinimo galimybė?
Bendroji praktika apima tik tuos atvejus, kai juodai baltas ir (arba) pilkų tonų ženklas yra tapatus
tam pačiam spalvotam ženklui. Jeigu ženklai yra panašūs, suklaidinimo galimybė išlieka.

2. Ar bendroji praktika skiriasi nuo ankstesnės praktikos?
Palyginus ankstesnę įgyvendinimo tarnybų praktiką (AT, BG, BOIP CY, CZ, DE, EE, ES, GR,
HU, IE, LV, LT, MT, VRDT, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK) ir bendrąją praktiką, pateikiamos
šios išvados:
Prioritetas
13 tarnybų keičia savo praktiką dėl prioriteto pripažinimo.
 Ankstesnė praktika ne tokia griežta kaip bendroji praktika: 3 (CY, IE, PT).
 Ankstesnė praktika griežtesnė už bendrąją praktiką: 10 (BG, EE, ES, GR, HU, LT, LV,
VRDT, SK, TR).
 Praktika nesikeičia: 9 tarnybos (AT, BOIP, CZ, DE, MT, PL, RO, SI, UK).
Tapatumas, santykiniai pagrindai
5 tarnybos keičia savo praktiką, nustatant ženklų tapatumą, kai yra nagrinėjami santykiniai
pagrindai.
 Ankstesnė praktika ne tokia griežta kaip bendroji praktika: 2 (CY, GR).
 Ankstesnė praktika griežtesnė už bendrąją praktiką: 3 (BG, EE, LT)
 Bendroji praktika nekeičia ankstesnės praktikos 17 tarnybų:
(AT, BOIP, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, VRDT, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK)
Naudojimas
Nė viena tarnyba nekeis savo praktikos, priimant sprendimus dėl naudojimo.

3. Ar prekių ženklų tarnybos teiks informaciją apie bendrosios praktikos
principų poveikį nacionalinei praktikai?
Taip. Manydamos, kad reikia, prekių ženklų tarnybos gali teikti išsamią informaciją apie
bendrosios praktikos principų poveikį nacionalinei praktikai, bendrosios praktikos pasekmes ir
reikšmę nacionaliniams naudotojams. Bendrajame pranešime apie bendrąją praktiką dėl juodai
baltų prekių ženklų apsaugos apimties pateikiama naudinga informacija apie šią praktiką
įgyvendinančias tarnybas, neįgyvendinančias tarnybas ir nedalyvaujančias tarnybas.

4. Ar išvados dėl prioriteto ir santykinių pagrindų yra tokios pačios?
Taip, abiem atvejais juodai baltą ir (arba) pilkų tonų ženklą lyginant su vėlesniu spalvotu ženklu
tapatumo sąvoka yra vienoda.
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5. Bendrosios praktikos 10 puslapyje rašoma: „Kai prekių ženklas, kurio
pagrindu prašoma prioriteto, buvo pateiktas registruoti juodai baltas, gali būti
nurodytos arba nenurodytos spalvos, kurioms prašoma apsaugos. Galimi tokie
variantai:
–

nenurodomos spalvos;

–

nurodomos konkrečios spalvos (kitos nei juoda ir balta ar pilki tonai);

–

nurodomos tik juoda ir balta spalvos;

–

nurodomos juoda, balta ir pilka spalvos (ženklas yra pilkų tonų);

–

nurodoma, kad ženklui prašoma suteikti apsaugą visoms spalvoms.“

Ar tokia formuluotė apima visus valstybėse narėse pasitaikančius spalvų
nurodymo variantus (nebūtinai visi variantai gali būti kiekvienoje valstybėje
narėje)?
Ar tai reiškia, kad pareiškėjams turime suteikti visas paminėtas galimybes?
Bendroji praktika nenustato, kaip turi būti nurodomos spalvos, kad nurodymas būtų priimtinas
kiekvienoje tarnyboje. Nurodomų spalvų pateikimo variantai paminėti norint pabrėžti, kad prekių
ženklas, pateiktas registruoti juodai baltas, iš tikrųjų gali būti spalvotas. Tai ypač svarbu
tarptautinių prekių ženklų atveju, todėl nurodytos spalvos minimos šiame dokumente.
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