EU-TARKASTUSMERKKIEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET
▪

Käyttömääräykset laaditaan selkeään ja helposti saatavilla olevaan muotoon.
Niiden olisi toisin sanoen oltava riittävän selkeitä ja täsmällisiä, jotta lukija ymmärtää,
mitkä vaatimukset on täytettävä, jotta EU-tarkastusmerkkiä voi käyttää.

▪

Käyttömääräykset
on
toimitettava
kahden
tarkastusmerkkihakemuksen jättämisestä.

▪

Käyttömääräysten on oltava yleisen järjestyksen ja hyvien tapojen periaatteiden
mukaisia.

kuukauden

kuluessa

EU-

Tarkoitetaan esimerkiksi tapauksia, joissa hakijalla ei ole oikeutta tehdä varmennusta
(muun muassa lakisääteisten määräysten noudattamatta jättämisen takia) tai joissa
lupaan tai käyttöä koskeviin edellytyksiin sisältyy markkinatoimijoiden välistä
perusteetonta syrjintää (objektiivisia kriteerejä ei esimerkiksi ole, tai sovelletaan
epäkelpoja kriteerejä).
▪ Käyttömääräysten on oltava erillinen asiakirja. Näin ollen käyttömääräysten on
sisällettävä seuraavat pakolliset tiedot 5. maaliskuuta 2018 annetun komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/626, jäljempänä ’EUTM-täytäntöönpanoasetus’,
17 artiklan mukaisesti mieluiten kyseisen asetuksen 17 artiklan mukaisesti jäsenneltyinä:
1. Hakijan nimi

Hakijan nimen on oltava käyttömääräyksissä täsmälleen sama kuin hakemuksesta
käy ilmi.
2. Hakijan ilmoitus, jonka mukaan tämä ei harjoita liiketoimintaa, johon sisältyy
varmennettujen tavaroiden tai palvelujen toimittamista.
”Ilmoitan täten, että en harjoita liiketoimintaa, johon sisältyy varmennettujen
[tavaroiden] [palvelujen] [tavaroiden ja palvelujen] toimittamista.”
”[Hakijan nimi] ilmoittaa noudattavansa Euroopan unionin tavaramerkistä
14 päivänä kesäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) 2017/1001 83 artiklan 2 kohdassa esitettyjä vaatimuksia.”
3. EU-tarkastusmerkin kuvaus

Merkin kuvauksen on oltava käyttömääräyksissä täsmälleen sama kuin
hakemuksesta käy ilmi. Esimerkiksi jos haettu merkki on värillinen,
käyttömääräyksissä on oltava merkin värillinen kuvaus.
4. EU-tarkastusmerkin kattamat tavarat tai palvelut

Tavaroiden ja/tai palvelujen luettelon on oltava käyttömääräyksissä täsmälleen
sama kuin hakemuksessa esitetty. Viittaus EU-tavaramerkin hakemusnumeroon
tai kansainvälisen tavaramerkin numeroon ei riitä.
Jos tavaroiden ja/tai palvelujen luetteloa
käyttömääräyksistä laaditaan uusi versio.

rajataan

myöhemmin,

myös

5. EU-tarkastusmerkillä varmennettavien tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet
(esim. tavaroiden materiaali tai valmistustapa tai palvelujen suorittaminen, laatu tai
tarkkuus)
▪ Tavaroiden tai palvelujen varmennettavat ominaisuudet on eriteltävä ja selitettävä
selkeästi, jotta kohdeyleisö pystyy ymmärtämään ne selkeästi ja täsmällisesti.
▪ Jos eritelmä kattaa tavara- tai palveluvalikoiman, jolla on erilaisia varmennettavia
ominaisuuksia yksittäisen tavara-/palveluryhmän mukaan, varmennettavat
ominaisuudet on määritettävä erikseen kullekin tavara-/palvelutyypille.
▪ Palveluista on määritettävä niiden ominaisuudet
palvelutyypille, ei palvelun tarjoajien ominaispiirteitä.

erikseen

kullekin

eri

▪ Hakijan varmennettavana olevan ominaisuuden kuvaus voi olla yleinen, eikä siinä
tarvitse esittää yksityiskohtaisesti kaikkia teknisiä näkökohtia ja eritelmiä. Siinä on
kuitenkin eriteltävä, että
-

kun varmennusjärjestelmä koskee julkisesti saatavilla olevia vaatimuksia,
jotka ovat peräisin virallisista lähteistä (esim. ISO, DIN-standardit, EU:n
asetukset ja direktiivit), käyttömääräyksissä on oltava viittaus nimenomaisiin
vaatimuksiin, koska ne ovat eritelmiä, joita varmentava elin käyttää
varmennettavien tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksien arvioinnin ja
testaamisen pohjana;

-

kun taas varmennusjärjestelmä koskee yksityisiä vaatimuksia (eli hakijan itse
asettamia), vaatimuksia ei tarvitse julkistaa yksityiskohtaisesti, ja siksi
katsotaan, että niiden yleinen kuvaus käyttömääräyksissä riittää.
Tekniset lisätiedot voi täydentää helposti viittauksilla asiaankuuluviin lähteisiin
antamalla toimivia verkkolinkkejä tai liittämällä liitteitä.

▪ Kyseisten tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperää ei voida EUTMasetuksen 83 artiklan 1 kohdan mukaan varmentaa.
6. EU-tarkastusmerkin käyttöä koskevat edellytykset, myös seuraamukset
▪ Käyttömääräyksiin pitää sisällyttää erityiset käyttöedellytykset, joita merkin
käyttöön luvan saaneen tahon on noudatettava:
- Merkkiä on käytettävä EU-tarkastusmerkkinä.
- Onko merkin käytön yhteydessä maksettava maksuja?
- jne.

▪ Kun käyttömääräyksissä säännellään käyttöä ja käyttöedellytyksiä, niissä on
viitattava merkkiin sellaisena kuin se on kuvattuna hakemuksessa (ks. kohta 3).
Näin ollen väreissä ei sallita vaihtelua eikä kuviomerkkejä saa käyttää
sanamerkkeinä.
▪ Pitää täsmentää asianmukaiset seuraamukset, jos käytön edellytyksiä ei
noudateta.
7. Henkilöt, joilla on lupa käyttää EU-tarkastusmerkkiä
▪ On ilmoitettava selkeästi, kenellä on oikeus käyttää EU-tarkastusmerkkiä:
(i) Jokaisella henkilöllä joka täyttää edellytykset koskien varmennettavana olevia
ominaisuuksia (yllä kohta 5) ja käyttöä koskevat edellytykset (kohta 6).
(ii) tietyllä henkilöryhmällä (objektiiviset kriteerit on esitettävä selkeästi).
▪ Jos hakija aikoo luetella käyttäjät, joilla on lupa käyttää EU-tarkastusmerkkiä,
luetteloon voidaan viitata verkkosivustolinkillä, minkä ansiosta luetteloa on
mahdollista järjestelmällisesti päivittää muuttamatta käyttömääräyksiä.
▪ Henkilöihin, joilla on oikeus käyttää EU-tarkastusmerkkiä, on viitattava ”merkin
käyttöön luvan saaneina henkilöinä”.
▪ ”Merkin käyttöön luvan saaneilla henkilöillä” ei ole oikeutta siirtää EUtarkastusmerkin käyttöä tai sen käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle.
8. Kuinka varmentavan elimen on tarkoitus testata kyseisiä ominaisuuksia ja valvoa
EU-tarkastusmerkin käyttöä?
▪ On määritettävä EU-tarkastusmerkin hakijan/haltijan käyttämät testausmenetelmät
ja valvontajärjestelmä, joilla varmistetaan, että merkin saaneilla tavaroilla ja/tai
palveluilla todella on varmennetut ominaisuudet. Nämä toimenpiteet (testaus ja
valvonta) voivat liittyä seuraaviin:
-

testaus- ja valvontamenetelmät ja niiden käyttötiheys
testeistä ja valvonnasta vastaavien henkilöiden pätevyys
seikat, joiden perusteella tehdään lisätestejä tai tehostettuja testejä tai
toteutetaan valvontatoimenpiteitä
jne.

Hakijan on kuvattava toimenpiteet riittävän selkeästi, jotta voidaan varmistaa, että
tarkastusmerkki kattaa tosiasiallisesti varmennetut tavarat tai palvelut.
▪ Hakijan ei välttämättä tarvitse tehdä testejä tai valvoa käyttöedellytyksiä. Joissain
tapauksissa sen on ehkä tarpeen tehdä yhteistyötä erikoistuneiden ulkoisten
testaajien ja/tai valvojien kanssa.
▪ Samaten merkin saaneiden tavaroiden ja/tai palvelujen testaaminen sekä
käyttöedellytysten valvonta voidaan rajoittaa otoksiin tai satunnaistarkastuksiin,
eikä niiden tarvitse kattaa kaikkia varmennettuja tavaroita tai käyttäjiä.

▪

▪

Muita huomioita:
-

Virasto suosittelee välttämään lisäasiakirjojen tai liitteiden toimittamista. Jos
käyttömääräyksissä kuitenkin viitataan muihin asiakirjoihin (esim. ISO-järjestelmän
standardeihin, DIN-standardeihin), virasto suosittelee toimittamaan toimivat
verkkolinkit, joissa asiakirjojen uusin versio on helposti saatavilla. Liitteet ovat osa
käyttömääräyksiä. Sen vuoksi kaikista liitteenä tai verkkolinkkeinä toimitettuihin
asiakirjoihin tehtävistä muutoksista on ilmoitettava virastolle.

-

Jos hakija täydentää käyttömääräyksiin sisältyviä pakollisia tietoja liitteillä, ne
merkitään selkeästi numerolla käyttömääräyksen tekstiin ja liiteasiakirjoihin, jotta lukija
voi helposti nähdä, mihin kohtaan ne liittyvät, ja jotta johdonmukaisuus säilyy.

-

Jos hakija muokkaa käyttömääräyksiä viraston havaitsemien puutteiden
korjaamiseksi,
hakijan
on
toimitettava
tarkistetut
käyttömääräykset
kokonaisuudessaan (ei otteita).

-

Kun EU-tarkastusmerkki on rekisteröity, EU-tarkastusmerkin haltijan on EUTMasetuksen
88 artiklan
mukaan
ilmoitettava
virastolle
muutetuista
käyttömääräyksistä. Muutettuja käyttömääräyksiä tarkastellaan uudelleen sen
varmistamiseksi, että ne täyttävät EUTM-asetuksen 84 artiklan vaatimukset ja että ne
eivät täytä kyseisen asetuksen 85 artiklassa säädettyjä hylkäysperusteita.
Käyttömääräyksiin tehtävät muutokset tulevat voimaan vasta siitä päivästä, kun
muutos on merkitty rekisteriin.

Lisätietoja EU-tarkastusmerkkien tutkimisesta on saatavilla EUIPOn ohjeissa:
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778642/1717821/tavaramerkkiohjeet/johdanto
o

Osa B: Tutkinta, jakso 2: Muodollisten edellytysten tutkinta, luku 8: Merkin laji,
kohta 8.3 Tarkastusmerkit

o

Osa B: Tutkinta, jakso 3: Ehdottomat hylkäysperusteet, luku 16: Euroopan
unionin tarkastusmerkit.

