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Įžanga
Įvairios išorės organizacijos, su kuriomis bendradarbiauja Europos Komisija, dažnai prašo leidimo
naudoti Europos Komisijos logotipą.
Europos Komisijos logotipas yra Europos Sąjungai
priklausantis prekės ženklas. Dėl netinkamo ar
nesąžiningo logotipo naudojimo Europos Komisija
kreipsis į teismą.

I. Sąlygos
Trečiosios šalys gali naudoti Europos Komisijos
logotipą laikydamosi šių taisyklių:
Logotipo negalima naudoti be išankstinio leidimo.
Leidimas gali būti suteikiamas, jeigu:
• logotipas nenaudojamas taip, kad visuomenė
galėtų klaidingai manyti, jog Europos Komisija
yra atsakinga už tiekiamas prekes ar teikiamas
paslaugas;
• logotipas nenaudojamas, kai siekiami tikslai ar
vykdoma veikla neatitinka Europos Sąjungos
principų;
• logotipas nenaudojamas taip, kad jo naudojimas
galėtų reikšti ar duoti pagrindo manyti, jog
Europos Sąjunga sertifikuoja išorės organizacijas
(ar jų veiklą).
Logotipas naudojamas su visais neiškreiptais,
nepakeistais ir neišskaidytais savo elementais.
Leidimas naudoti Europos Komisijos logotipą
nesuteikia jokių išskirtinių jo naudojimo teisių ir
nereiškia, kad buvo duotas sutikimas registruoti
šį logotipą arba jį imituojantį ženklą kaip prekės
ženklą ar bet kokį kitą intelektinės nuosavybės
teisės objektą.
Kiekvienas atvejis bus nagrinėjamas atskirai
siekiant įvertinti, ar jis atitinka pirmiau nustatytus kriterijus. Taip greičiausiai nebus daroma
komercinėmis aplinkybėmis, kai Europos Komisijos
logotipas naudojamas kartu su bendrovės logotipu,
pavadinimu ar prekės ženklu.
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II. Prašymas leisti naudoti EK
logotipą
Prašymas turėtų būti teikiamas Europos Komisijos
padaliniui, su kuriuo išorės organizacija palaiko
ryšius. Visiems Europos Komisijos padaliniams ir
tarnyboms leidžiama suteikti leidimą trečiosioms
šalims naudoti EK logotipą pirmiau minėtomis
sąlygomis.
Prašymai dėl leidimo gali būti teikiami Europos
Komisijos vaizdinės tapatybės grupei e. paštu
comm-visual-identity@ec.europa.eu

E u r o p o s K o m i s i j o s l o g o t i p o n a u d o j i m a s – Gairės organizacijoms partnerėms

III. EK logotipo grafinis
vaizdavimas
Turi matytis visas Europos Komisijos logotipas,
jis turi būti pateikiamas tokiame fone, kuris neužgožia jį sudarančių elementų. Nė vienas logotipo
elementas negali būti keičiamas ar skaidomas.
Griežtai draudžiami bet kokie logotipo pakeitimai. Kad logotipas išliktų vientisas ir būtų matomas, aplink jį visada turi būti aiškiai apibrėžtas plotas arba „apsauginis plotas“, į kurį neturi
įsiterpti joks kitas elementas (tekstas, vaizdas,
piešinys, figūra ir pan.).

IV. Organizacijų partnerių EK
logotipo naudojimo rūšys
Iš kelių logotipų sudaryti deriniai
Iš kelių logotipų sudarytas derinys naudojamas
žymėti tiems produktams ir veiklai, su kuriais Europos Komisija yra susijusi kaip lygiavertė partnerė.
Jeigu derinį sudaro išorės organizacijų logotipai,
būtina užtikrinti, kad vaizdiniu požiūriu visi logotipai būtų lygiaverčiai bei proporcingi ir tarpusavyje
suderinti horizontaliai. Komisijos logotipas turi būti
pateikiamas kartu su kitų organizacijų logotipais,
jo dydis turi būti proporcingas kitų organizacijų
logotipų dydžiui. Dėl logotipų eilės tvarkos turėtų
būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju.
Iš kelių logotipų sudaryto derinio pavyzdys:

Logotipą vaizduoti tokiame fone, kuriame yra
tekstinių ar grafinių elementų, pvz., linijų, šešėlių
ir pan., galima tik tokiu atveju, jeigu nepablogėja
jo matomumas, neužgožiami jį sudarantys
elementai ir paisoma apsauginio ploto ribų. Jeigu
fonas iškraipytų ar užgožtų logotipą, aplink jį
esantis apsauginis plotas turėtų būti baltas arba
pažymėtas vienodo tono spalva.
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Prierašas
Prierašas naudojamas su tais produktais ir veikla,
kuriuos Europos Komisija remia, bet su jais nėra
tiesiogiai susijusi arba dalyvauja kaip šalutinė
partnerė. Tokiu atveju Komisijos logotipas pateikiamas kartu su tekstiniu užrašu, paaiškinančiu
Europos Komisijos dalyvavimo pobūdį.
Tipinis pavyzdys būtų Komisijos finansuotas tyrimas ar ataskaita, kurią parengė ir paskelbė išorės
organizacija, naudodama savo vaizdinę tapatybę.
Tekstinis užrašas ir EK logotipas drauge pateikiami
išsiskiriančioje, bet nebūtinai išskirtinėje vietoje, jie
turi būti gerokai toliau nuo bet kokių kitų logotipų.
Šalia logotipo pateikiamo tekstinio užrašo šriftas
neprivalo būti EC Square Sans Pro. Organizacijos partnerės gali neturėti licencijos naudoti šį
šriftą, jo komercinis pavadinimas yra PF Square
Sans Pro. Siūlomos alternatyvos: Verdana, Arial,
Tahoma, Calibri ir Trebuchet. Dėl to pačiam EK
logotipo, įskaitant EC Square Sans Pro šriftu
užrašytą Komisijos pavadinimą, naudojimui apribojimai netaikomi.

Keletas prierašų pavyzdžių:

Parėmė

Iniciatyva
priklauso

Bendrai finansavo

Bendradarbiaujant
su

Baigtinio tekstinių užrašų, pateikiamų šalia EK
logotipo, sąrašo nėra. Tekstinėje formuluotėje turi
būti atskleistas Europos Komisijos dalyvavimo
pobūdis.

Susisiekite su mumis
Jeigu turite klausimų dėl Europos Komisijos
logotipo naudojimo, rašykite e. paštu
comm-visual-identity@ec.europa.eu

