REGULAMENT DE UTILIZARE — MĂRCI UE DE CERTIFICARE
▪

Trebuie redactat în mod clar și accesibil.
adică cu suficientă claritate și exactitate pentru ca cititorul să poată înțelege cerințele care
trebuie respectate pentru utilizarea mărcii UE de certificare.

▪

Trebuie depus în termen de două luni de la data depunerii cererii de marcă UE de
certificare.

▪

Trebuie să respecte ordinea publică și bunele moravuri.
de exemplu, solicitantul nu ar avea dreptul să efectueze certificarea (de exemplu, din
cauza nerespectării prevederilor statutare); autorizația sau condițiile de utilizare fac
distincție între operatorii de pe piață fără motive întemeiate (cum ar fi lipsă de criterii
obiective sau aplicarea de criterii inadmisibile).

▪ Trebuie să fie un document de sine stătător. Așadar, regulamentul de utilizare trebuie să
conțină următoarele informații obligatorii conform articolului 17 din Regulamentul de
punere în aplicare al Comisiei (UE) 2018/626 din 5 martie 2018 (denumit în continuare
„Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE”), structurate de
preferință conform articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare a
Regulamentului privind marca UE:
1. Numele solicitantului.
Numele solicitantului trebuie să fie exact la fel în regulamentul de utilizare cu cel
redactat în cerere.
2. O declarație a solicitantului în care se menționează că nu desfășoară o activitate
care presupune furnizarea de produse sau servicii de tipul certificat.
„Prin prezenta declar că nu desfășor o activitate ce presupune furnizarea de
[produse] [servicii] [produse și servicii] de tipul certificat”.
„[Numele solicitantului] declară că respectă cerințele prevăzute la articolul 83
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și a
Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene”.
3. Reprezentarea mărcii UE de certificare.
Reprezentarea semnului trebuie să fie exact la fel în regulamentul de utilizare cu
cea redată în cerere. De exemplu, în cazul în care semnul solicitat este color,
regulamentul de utilizare trebuie să conțină o reprezentare color a semnului.
4. Produsele sau serviciile care fac obiectul mărcii UE de certificare.

Lista produselor și/sau serviciilor trebuie să fie exact la fel în regulamentul de
utilizare cu cea furnizată în cerere. Nu este suficientă o referință la numărul cererii
de marcă UE sau la numărul IR.
Toate restricțiile ulterioare privind specificația produselor și/sau serviciilor trebuie
să se reflecte în aceeași măsură în noua versiune a regulamentului de utilizare.
5. Caracteristicile produselor sau ale serviciilor care urmează să fie certificate prin
marca UE de certificare (cum ar fi materialul, modul de fabricare a produselor sau
de prestare a serviciilor, calitatea sau exactitatea).
▪ Caracteristicile trebuie să fie clar precizate și explicate pentru produsele sau
serviciile care se certifică, pentru ca publicul vizat să le înțeleagă cu claritate și
exactitate.
▪ În cazul în care precizarea se referă la o varietate de produse și servicii, cu diferite
caracteristici de certificat, în funcție de fiecare categorie de produse/servicii,
caracteristicile care urmează a fi certificate trebuie precizate pentru fiecare dintre
diferitele tipuri de produse/servicii.
▪ Referitor la servicii, caracteristicile lor, dar nu și trăsăturile furnizorilor de servicii,
trebuie precizate pentru fiecare dintre diferitele tipuri de servicii.
▪ Descrierea caracteristicilor a ceea ce solicitantul urmărește efectiv să certifice
poate fi făcută la modul general, fără să fie necesară detalierea tuturor aspectelor
și a specificațiilor tehnice. Cu toate acestea, trebuie făcută distincția că:
-

atunci când regimul de certificare implică standarde disponibile publicului
provenite din surse oficiale (de exemplu, norme ISO, DIN, regulamente și
directive ale UE etc.), trebuie introdusă în regulamentul de utilizare o trimitere la
normele specifice, întrucât acestea sunt parametri care servesc organismul de
certificare ca bază a evaluării și testării caracteristicilor produselor sau serviciilor
care se certifică;

-

întrucât, atunci când schema de certificare implică standarde private (adică,
stabilite de solicitantul însuși), nivelul de divulgare a standardelor nu trebuie să
fie de natură detaliată și, prin urmare, o descriere în termeni generali ai acelorași
termeni în regulamentul de utilizare ar trebui să fie considerată suficientă.
Informații tehnice suplimentare pot fi completate pur și simplu prin trimitere la
sursele relevante prin linkuri de internet funcționale sau anexe.

▪ Produsele sau serviciile în discuție nu pot fi certificate în ceea ce privește originea
lor geografică, așa cum stabilește articolul 83 alineatul (1) din Regulamentul
privind marca UE.
6. Condițiile care reglementează utilizarea mărcii UE de certificare, inclusiv
sancțiunile.
▪ Necesitatea de a include condiții specifice de utilizare impuse utilizatorului
autorizat:

-

că marca trebuie folosită ca marcă UE de certificare;
dacă există taxe de achitat în legătură cu utilizarea mărcii;
etc.

▪ Utilizarea și condițiile de utilizare din regulamentul de utilizare trebuie să se refere
la reprezentarea semnului pentru care s-a depus cerere (vezi punctul 3). Așadar,
nu sunt permise variații de culoare, sau în cazul mărcilor figurative, utilizarea lor ca
mărci verbale.
▪ Trebuie specificate obligatoriu sancțiunile corespunzătoare în cazul în care
condițiile care reglementează utilizarea nu sunt respectate.
7. Persoanele autorizate să utilizeze marca UE de certificare.
▪ Menționarea clară a persoanelor care au dreptul de a utiliza marca UE de
certificare:
(i) Orice persoană care îndeplinește standardul necesar al caracteristicilor
certificate (specificate la punctul 5 ) și al condițiilor care reglementează
utilizarea (specificate la punctul 6)
(ii) O anumită categorie de persoane (criteriile obiective trebuie clar precizate)
▪ Dacă solicitantul are intenția de a întocmi o listă cu utilizatorii autorizați ai mărcii
UE de certificare, trimiterea la această listă se poate face printr-un link către un
site, care va permite actualizarea sistematică fără a fi nevoie de modificarea
reglementărilor de utilizare.
▪ Persoanele îndreptățite să utilizeze marca UE de certificare trebuie considerate
„utilizatori autorizați”.
▪ „Utilizatorii autorizați” nu au dreptul de a transfera sau autoriza utilizarea mărcii UE
de certificare către niciun terț.
8. Modul în care organismul de certificare va testa caracteristicile respective și va
supraveghea utilizarea mărcii UE de certificare.
▪ Necesitatea de a specifica metodele de testare utilizate și sistemul de
supraveghere folosit de solicitantul/titularul mărcii UE de certificare pentru a se
asigura că produsele și/sau serviciile vizate de marcă au efectiv caracteristicile
certificate. Aceste măsuri (testarea și supravegherea) se pot referi la:
-

metodele și frecvența de testare și de supraveghere;
calificarea persoanelor ce realizează testele și supravegherea;
factorii care justifică testele sau măsurile de supraveghere suplimentare sau
îmbunătățite;
etc.

Măsurile trebuie descrise de solicitant cu suficientă claritate pentru a garanta că
marca de certificare acoperă produse sau servicii care sunt certificate efectiv.
▪ Solicitantul nu trebuie neapărat să efectueze testele sau să supravegheze
condițiile de utilizare. În unele cazuri, poate fi necesară cooperarea cu examinatori
și/sau supraveghetori externi mai specializați.

▪ Tot astfel, testarea de produse și/sau servicii vizate de marcă, precum și
supravegherea condițiilor de utilizare, pot fi limitate la verificări de mostre sau la
verificări aleatorii și nu trebuie să se extindă la toate produsele certificate sau la
toți utilizatorii.

▪

▪

Considerații suplimentare:
-

Oficiul recomandă evitarea depunerii de documente sau anexe suplimentare. Cu
toate acestea, dacă în regulamentul de utilizare se fac trimiteri la documente
suplimentare (de ex. standarde reglementate în normele ISO, DIN...), Oficiul
recomandă transmiterea unor linkuri de internet funcționale, prin care se poate
accesa ușor cea mai recentă versiune a acestora. Anexele fac parte din regulamentul
de utilizare. Prin urmare, orice modificare a documentelor prezentate ca anexe sau
linkuri de internet trebuie notificată Oficiului.

-

În cazul în care solicitantul completează informațiile obligatorii cuprinse în
regulamentul de utilizare cu anexe, acestea trebuie identificate clar cu un număr în
textul regulamentului de utilizare și în documentele anexate pentru a permite cititorului
să identifice ușor legătura dintre ele și de a garanta coerența.

-

În cazul în care solicitantul modifică regulamentul de utilizare cu scopul de a remedia
nereguli identificate de Oficiu, solicitantul trebuie să depună versiunea revizuită a
regulamentului de utilizare integral (nu părți din acesta).

-

După înregistrarea mărcii UE de certificare, toate versiunile regulamentului de
utilizare modificate vor fi transmise Oficiului de către titularul mărcii UE de
certificare, conform articolului 88 din Regulamentul privind marca UE. Aceste
modificări vor fi reexaminate, urmărindu-se respectarea cerințelor articolului 84 din
Regulamentul privind marca UE și verificarea care să asigure că regulamentul nu
conține unul dintre motivele de refuz prevăzute la articolul 85 din Regulamentul privind
marca UE. Modificările din regulamentul de utilizare vor produce efecte numai
începând cu data înregistrării mențiunii modificării respective în Registru.

Informații suplimentare despre examinarea mărcilor UE de certificare sunt disponibile în
Ghidul EUIPO:
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778664/1764671/ghiduri-privind-m%C4%83rcile/
introducere
o

Partea B Examinarea, Secțiunea 2 Formalități, Capitolul 8 Tipul de marcă,
Punctul 8.3 Mărci de certificare

o

Partea B Examinarea, Secțiunea 3 Motive absolute de refuz, Capitolul 16 Mărci
de certificare ale Uniunii Europene

