BESTEMMELSER FOR BENYTTELSE — EUCERTIFICERINGSMÆRKER
▪

Bør udformes på en klar og letforståelig 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-certificeringsmærket.

▪

Skal indgives senest to måneder
certificeringsmærkeansøgningen.

▪

Skal være forenelige med den offentlige orden og sædelighed.

fra

datoen

for

fremsendelse

af

EU-

f.eks. vil ansøgeren ikke have ret til at gennemføre certificeringen (eksempelvis på grund
af manglende overholdelse at lovbestemmelser); skelnen mellem markedsaktørerne med
hensyn til bemyndigelse eller betingelser for benyttelse må ikke foretages uden gyldig
grund (manglende objektive kriterier eller brug af uantagelige kriterier).
▪ Skal være et selvstændigt dokument. Bestemmelserne for benyttelse skal således
indeholde følgende obligatoriske oplysninger, jf. artikel 17 i Kommissionens
gennemførelsesforordning (EU) 2018/626 af 5. marts 2018 (i det følgende benævnt
"gennemførelsesforordningen til EU-varemærkeforordningen"), fortrinsvis struktureret
som foreskrevet i artikel 17 i gennemførelsesforordningen til EU-varemærkeforordningen:
1. Ansøgerens navn.

Ansøgerens navn skal være nøjagtig det samme i bestemmelserne for benyttelse
som det, der fremgår af ansøgningen.
2. En erklæring fra ansøgeren om, at denne ikke udøver en erhvervsvirksomhed, der
omfatter levering af varer eller tjenesteydelser af den slags, der er certificeret.

"Jeg erklærer hermed, at jeg ikke udfører erhvervsvirksomhed, der omfatter
levering af [varer] [tjenesteydelser] [varer og tjenesteydelser] af den slags, der er
certificeret."
"[Ansøgerens navn] erklærer sig rede til at opfylde kravene i artikel 83, stk. 2, i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om
EU-varemærker."
3. Gengivelse af EU-certificeringsmærket.

Gengivelsen af tegnet skal være nøjagtig 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.

4. De varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af EU-certificeringsmærket.

Fortegnelsen over varer og/eller tjenesteydelser skal være nøjagtig den samme i
bestemmelserne for benyttelse som den, der er indeholdt i ansøgningen. En
henvisning til EU-varemærkeansøgningens nummer eller IR-nummeret er ikke
tilstrækkeligt.
Enhver efterfølgende begrænsning af specifikationen af varer og/eller
tjenesteydelser bør ligeledes afspejles i en ny version af bestemmelserne for
benyttelse.
5. Egenskaberne ved de varer eller tjenesteydelser, der skal certificeres gennem EUcertificeringsmærket, (f.eks. materialet, måden, hvorpå varerne fremstilles eller
tjenesteydelserne ydes, kvaliteten eller nøjagtigheden).
▪ Egenskaberne, med hensyn til hvilke varer eller tjenesteydelser certificeres, skal
nøje specificeres og forklares, fordi den relevante kundekreds skal have mulighed
for klart og præcist at forstå dem.
▪ Såfremt specifikationen dækker en bred vifte af varer eller tjenesteydelser, hvor
forskellige egenskaber skal certificeres, skal disse egenskaber specificeres for
hver af de forskellige typer af varer/tjenesteydelser, afhængigt af den enkelte vare/tjenesteydelseskategori.
▪ For så vidt angår tjenesteydelser, skal deres egenskaber — ikke
tjenesteudbydernes egenskaber — specificeres for hver af de forskellige typer af
tjenesteydelser.
▪ Beskrivelsen af egenskaberne ved det, som ansøgeren faktisk certificerer, kan
beskrives i generelle vendinger, dvs. uden at redegøre nærmere for alle tekniske
aspekter og specifikationer. Der bør dog foretages følgende sondring:
-

Når certificeringsordningen omfatter offentligt tilgængelige standarder, der
stammer fra officielle kilder (f.eks. ISO, DIN-normer, EU-forordninger og direktiver osv.), skal der i bestemmelserne for benyttelse refereres til de
specifikke normer, da disse er de parametre, der hos certificeringsorganet tjener
som grundlag for vurderingen og afprøvningen af egenskaberne ved de varer
eller tjenesteydelser, der skal certificeres.

-

Når certificeringsordningen vedrører private standarder (der er fastlagt af
ansøgeren selv), behøver oplysningerne om standarderne ikke at være
detaljerede, hvorfor en beskrivelse i generelle vendinger i bestemmelserne for
benyttelse bør anses for at være tilstrækkelig.
Tilvejebringelse af yderligere tekniske oplysninger kan helt enkelt ske ved
henvisning til de relevante kilder via aktive links eller bilag.

▪ De omhandlede varer eller tjenesteydelser kan ikke certificeres med hensyn til
deres geografiske oprindelse, som fastsat i artikel 83, stk. 1, i EUvaremærkeforordningen.

6. Betingelserne for benyttelse af EU-certificeringsmærket, herunder sanktioner.
▪ Det skal angives, hvilke specifikke betingelser for benyttelse, der gælder for den
bemyndigede bruger:
- at mærket skal benyttes som et EU-certificeringsmærke
- hvorvidt der skal afholdes gebyrer i forbindelse med benyttelsen af mærket
- osv.
▪ Benyttelsen og betingelserne for benyttelse inden for bestemmelserne for
benyttelse skal henvise til gengivelsen af det tegn, der er ansøgt om (jf. punkt 3).
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 finder anvendelse, hvis
betingelserne for benyttelse ikke overholdes.
7. De personer, som har ret til at benytte EU-certificeringsmærket.
▪ Klar angivelse af, hvem der er berettiget til at benytte EU-certificeringsmærket:
i) Enhver person, der opfylder den krævede standard for de egenskaber, der
certificeres (punkt 5 ovenfor) og betingelserne for beskyttelse (punkt 6)
ii) En nærmere angivet kategori af personer (de objektive kriterier skal klart
fastlægges)
▪ Såfremt ansøgeren ønsker at opstille en liste over bemyndigede brugere af EUcertificeringsmærket, kan der henvises hertil ved et link til et websted, så en
systematisk opdatering er mulig, uden at det er nødvendigt at ændre
bestemmelserne for benyttelse.
▪ Personer, der er berettiget til at benytte EU-certificeringsmærket, skal betegnes
som "bemyndigede brugere".
▪ "Bemyndigede brugere" er ikke berettiget til at overføre eller autorisere brugen af
EU-certificeringsmærket til tredjepart.
8. Hvordan certificeringsorganet skal afprøve disse egenskaber og overvåge
benyttelsen af EU-certificeringsmærket.
▪ Det er nødvendigt nærmere at angive de benyttede metoder til afprøvning samt
den overvågningsordning, der anvendes af ansøgeren/indehaveren af EUcertificeringsmærket for at sikre, at de udpegede varer og/eller tjenesteydelser rent
faktisk har de certificerede egenskaber. Disse foranstaltninger (for afprøvning og
overvågning) kan vedrøre:
-

afprøvnings- og overvågningsmetoder og -hyppighed
kvalifikationer, som de personer, der gennemfører afprøvningerne og
overvågningen, har
faktorer, der udløser yderligere eller udvidede afprøvninger eller
overvågningsforanstaltninger
osv.

Foranstaltningerne skal beskrives med tilstrækkelig tydelighed af ansøgeren for at
sikre, at certificeringsmærket omfatter varer eller tjenesteydelser, der reelt er
certificeret.
▪ Ansøgeren behøver ikke nødvendigvis gennemføre afprøvningerne eller overvåge
betingelserne for benyttelse. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at
samarbejde med mere specialiserede eksterne afprøvnings- og/eller
overvågningsinstanser.
▪ Tilsvarende kan afprøvning af de udpegede varer og/eller tjenesteydelser samt
overvågning af betingelserne for benyttelse være begrænset til stikprøvekontrol og
behøver ikke at omfatte samtlige certificerede varer eller brugere.

▪

▪

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. ISO-standarder, DIN, normer osv.), anbefaler kontoret, at der
angives aktive links til den seneste, let tilgængelige version. Bilag udgør en del af
bestemmelserne for benyttelse. Enhver ændring af dokumenter vedlagt som bilag eller
links 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 deres helhed (ikke i uddrag).

-

Når EU-certificeringsmærket er blevet registreret, skal enhver ændret version af
bestemmelserne for benyttelse forelægges kontoret af indehaveren af EUcertificeringsmærket i henhold til artikel 88 i EU-varemærkeforordningen. En sådan
ændring vil blive revurderet med henblik på at opfylde kravene i artikel 84 i EUvaremærkeforordningen og sikre, at den ikke omfatter en af de hindringer for
registrering, der er nedfældet i artikel 85 i EU-varemærkeforordningen. Ændringer af
bestemmelserne for benyttelse får først virkning fra datoen for ændringens indførelse
i registret.

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