
 

 

BESTEMMELSER FOR BENYTTELSE — EU-KOLLEKTIVMÆRKER 
 
▪ Bør udformes på en klar og forståelig måde. 
 

dvs. med tilstrækkelig klarhed og præcision til, at læseren er i stand til at forstå de krav, der 
skal opfyldes for at benytte EU-kollektivmærket. 

 
▪ Skal indgives senest to måneder fra datoen for fremsendelsen af ansøgningen om EU-
kollektivmærket. 
 
▪ Skal være forenelig med offentlig orden og sædelighed. 
 

f.eks. må betingelserne for benyttelse ikke skelne mellem markedsaktørerne uden gyldig 
grund. 
 
▪  Skal være et selvstændigt dokument. Bestemmelserne for benyttelse skal derfor indeholde 
følgende obligatoriske oplysninger som krævet i artikel 16 i Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) 2018/626 af 5. marts 2018 (i det følgende benævnt 
"gennemførelsesforordningen til EU-varemærkeforordningen"), fortrinsvis struktureret som 
foreskrevet i artikel 16 i gennemførelsesforordningen til EU-varemærkeforordningen: 
 

1. Ansøgerens navn. 
 

 
Ansøgerens navn skal være præcist det samme i bestemmelserne for benyttelse som 
det, der fremgår af ansøgningen. 
 

2. Sammenslutningens formål eller formålet med stiftelsen af den juridiske 
offentligretlige person. 
 

 
Dette krav vedrører sammenslutningens formål/formålet med stiftelsen af den 
juridiske person. Oplysninger om formålet med bestemmelserne for benyttelse eller 
formålet med at oprette tegnet er uden betydning i denne forbindelse. 
 

3. De organer, der er bemyndiget til at repræsentere sammenslutningen eller den 
juridiske offentligretlige person. 
 

 
Det er tilstrækkeligt at henvise til organer, der er bemyndiget til at repræsentere 
sammenslutningen (f.eks. formanden for ...). En liste over personernes faktiske navne 
er ikke obligatorisk. 
 

4. Hvis det drejer sig om en sammenslutning, betingelserne for medlemskab. 
 

 
De regler, der gælder for betingelserne for adgang til sammenslutningen, bør være 
indeholdt i selve bestemmelserne for benyttelse. Krydshenvisninger til andre 
dokumenter (f.eks. artikler i vedtægter eller forretningsorden) er ikke tilstrækkeligt. 



 

 

 

5. Gengivelse af EU-kollektivmærket. 
 

 
Gengivelsen af tegnet skal være præcist den samme i bestemmelserne for benyttelse 
som den, der fremgår af ansøgningen. Hvis tegnet f.eks. påføres i farver, skal 
bestemmelserne for benyttelse indeholde en gengivelse af tegnet i farver. 
 

6. De personer, der er bemyndiget til at anvende EU-kollektivmærket. 
 

 
Bestemmelserne for benyttelse bør indeholde en klar angivelse af, hvem der har ret 
til at bruge EU-kollektivmærket. Bestemmelserne for benyttelse bør angive, om et 
medlem har tilladelse til at bruge mærket. Hvis dette ikke er tilfældet, bør 
bestemmelserne for benyttelse angive de yderligere krav. Bestemmelserne for 
benyttelse bør ikke tillade brug af EU-kollektivmærket på ikke-medlemmer, f.eks. 
"tredje bruger", "licenstagere" osv. 
 

7. I givet fald betingelserne for benyttelse af EU-kollektivmærket, herunder sanktioner. 
 

 
Det skal angives, hvilke specifikke betingelser for benyttelse, der gælder for den 
bemyndigede bruger, hvis det er relevant. For eksempel specifikke betingelser 
vedrørende mærkning eller gengivelse af figurmærker på produktet. 
 
Benyttelsen og betingelserne for benyttelse inden for bestemmelserne for benyttelse 
skal henvise til gengivelsen af det tegn, der er ansøgt om (jf. punkt 5). Derfor er enhver 
ændring i farve ikke tilladt, og det samme er tilfældet for figurmærker, der anvendes 
som ordmærker. 
 
Det er obligatorisk at angive, hvilke sanktioner, der (eventuelt) finder anvendelse, hvis 
betingelserne for benyttelse ikke overholdes. 
 

8. De varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af EU-kollektivmærket, herunder, hvis 
det er relevant, enhver begrænsning, der er indført som følge af anvendelsen af artikel 
7, stk. 1, litra j), k) eller l), i forordning (EU) nr. 2017/1001. 
 

 
Fortegnelsen over varer og/eller tjenesteydelser skal være præcist den samme i 
bestemmelserne for benyttelse som den, der er indeholdt i ansøgningen. En 
henvisning til EU-varemærkeansøgningens nummer eller IR-nummer er ikke 
tilstrækkelig. 
 
Enhver efterfølgende begrænsning af specifikationen af varer og/eller tjenesteydelser 
bør ligeledes afspejles i en ny version af bestemmelserne for benyttelse. 
 

9. Hvis det er relevant, den ret, der er omhandlet i artikel 75, stk. 2, andet punktum, i 
forordning (EU) nr. 2017/1001. 
 

 



 

 

Hvis kollektivmærket, uanset artikel 7, stk. 1, litra c), i EU-varemærkeforordningen, 
angiver varernes eller tjenesteydelsernes geografiske oprindelse, er det obligatorisk i 
bestemmelserne for benyttelse at give enhver, hvis varer og/eller tjenesteydelser 
hidrører fra det pågældende geografiske område, ret til at blive optaget som medlem 
af sammenslutningen. 
 

 
▪ Yderligere overvejelser: 

 
- Kontoret anbefaler, at der ikke forelægges yderligere dokumenter eller bilag. Hvis der 

imidlertid i bestemmelserne for benyttelse henvises til eventuelle yderligere dokumenter 
(f.eks. sammenslutningens vedtægter), anbefaler kontoret, at der angives links til den 
seneste, let tilgængelige version. Bilag er en del af bestemmelserne for benyttelse. Enhver 
ændring af de dokumenter, der er vedlagt som bilag, skal derfor meddeles kontoret. 
 

- Såfremt ansøgeren supplerer de obligatoriske oplysninger i bestemmelserne for 
benyttelse med bilag, bør disse være klart identificeret med et nummer i teksten i 
bestemmelserne for benyttelse og i de vedhæftede dokumenter med henblik på at sætte 
læseren i stand til let at identificere deres sammenhæng og sikre fortsat 
overensstemmelse. 
 

- Ændrer ansøgeren bestemmelserne for benyttelse for at afhjælpe eventuelle mangler, 
som kontoret måtte have konstateret, skal ansøgeren forelægge de reviderede 
bestemmelser for benyttelse i fuldt omfang (ikke i uddrag). 
 

- Når EU-kollektivmærket er blevet registreret, skal enhver ændret version af 
bestemmelserne for benyttelse forelægges kontoret af indehaveren af EU-
kollektivmærket i henhold til artikel 79 i EU-varemærkeforordningen. En sådan ændring 
vil blive revurderet med henblik på at opfylde kravene i artikel 75 i EU-
varemærkeforordningen og sikre, at den ikke omfatter en af de hindringer for registrering, 
der er forankret i artikel 76 i EU-varemærkeforordningen. Ændringer af bestemmelserne 
for benyttelse får først virkning fra datoen for ændringens indførelse i registret. 
 

▪ Yderligere oplysninger om undersøgelsen af EU-kollektivmærker findes i EUIPO's 
retningslinjer: 
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778630/1691919/retningslinjer-for-
varemarker/indledning 

 
o Del B Undersøgelse, Afsnit 2 Formkrav, Kapitel 8 Varemærketype, Punkt 8.2. 

Kollektivmærker 
 

o Del B Undersøgelse, Afsnit 3 Absolutte hindringer for registrering, Kapitel 15 
Kollektivmærker 
 

https://guidelines.euipo.europa.eu/1778630/1691919/retningslinjer-for-varemarker/indledning
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778630/1691919/retningslinjer-for-varemarker/indledning



