PRAVILNIK O UPORABI CERTIFIKACIJSKIH ZNAMK EU
▪

Napisan mora biti jasno in razumljivo.
To pomeni dovolj jasno in natančno, da lahko bralec razume zahteve, ki morajo biti
izpolnjene, kadar se uporablja certifikacijska znamka EU.

▪

Predložiti ga je treba v dveh mesecih od dneva vložitve prijave certifikacijske
znamke EU.

▪

Biti mora skladen z javnim redom in sprejetimi moralnimi načeli.
Na primer, prijavitelj ne bi imel pravice izvajati certificiranja (na primer zaradi neskladnosti
z zakonskimi določbami) ali dovoljenje ali pogoji uporabe razlikujejo med udeleženci na
trgu brez ustrezne utemeljitve (kot je neobstoj objektivnih meril ali uporaba nedopustnih
meril).

▪ Biti mora samostojen dokument. Pravilnik o uporabi mora torej vsebovati naslednje
obvezne podatke, določene v členu 17 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/626 z dne
5. marca 2018, po možnosti strukturirane v skladu s tem členom:
1. Ime prijavitelja.

Ime prijavitelja v pravilniku o uporabi mora biti povsem enako, kot je navedeno v
prijavi.
2. Izjava prijavitelja, v kateri je navedeno, da ne opravlja dejavnosti, ki vključuje
dobavo take vrste blaga ali storitev, kot se certificira.
„Izjavljam, da ne opravljam dejavnosti, ki vključuje dobavo take vrste [blaga]
[storitev] [blaga in storitev], kot se certificira.“
„[Ime
prijavitelja]
izjavlja,
da
izpolnjuje
zahteve
iz
člena 83(2)
Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o
blagovni znamki Evropske unije.“
3. Prikaz certifikacijske znamke EU.

Znak mora biti v pravilniku o uporabi prikazan povsem enako, kot je naveden v
prijavi. V primeru barvnega znaka mora biti v pravilniku o uporabi znak upodobljen
v barvah.
4. Blago ali storitve, ki jih zajema certifikacijska znamka EU.

Seznam blaga in/ali storitev v pravilniku o uporabi mora biti povsem enak, kot je
naveden v prijavi. Sklicevanje na številko prijave blagovne znamke EU ali številko
mednarodne registracije ne zadostuje.

Morebitne naknadne omejitve v zvezi s specifikacijo blaga in/ali storitev je treba
prav tako vključiti v novo različico pravilnika o uporabi.
5. Značilnosti blaga in/ali storitev, ki se certificirajo s certifikacijsko znamko EU (na
primer material, način proizvodnje blaga ali opravljanja storitev, kakovost ali
natančnost).
▪ Značilnosti, v zvezi s katerimi se blago ali storitve certificirajo, morajo biti jasno
opredeljene in pojasnjene, s čimer se upoštevni javnosti omogoči, da jih razume
jasno in natančno.
▪ Kadar specifikacija zajema raznovrstno blago ali storitve z različnimi značilnostmi,
ki jih je treba certificirati, odvisno od kategorije posameznega blaga/storitve, morajo
biti značilnosti, ki jih je treba certificirati, opredeljene za vsako od različnih vrst
blaga/storitev.
▪ Za storitve morajo biti njihove značilnosti, ne lastnosti ponudnikov storitev,
opredeljene za vsako od različnih vrst storitev.
▪ Opis značilnosti blaga ali storitev, ki jih prijavitelj dejansko certificira, je lahko
naveden splošno in pri tem ni treba podrobno navajati vseh tehničnih lastnosti in
specifikacij. Vendar bi bilo treba ločevati med naslednjima primeroma:
-

kadar shema certificiranja vključuje javno dostopne standarde, ki izvirajo iz
uradnih virov (npr. ISO, norme DIN, uredbe in direktive EU itd.), je treba v
pravilnik o uporabi vstaviti sklicevanje na konkretne norme, saj so to parametri,
ki jih certifikacijski organ uporablja kot podlago za ocenjevanje in preverjanje
značilnosti blaga ali storitev, ki se certificirajo,

-

kadar pa shema certificiranja vključuje zasebne standarde (tj. ki jih je določil
sam prijavitelj), ni treba, da je stopnja razkritja standardov podrobna, zato bi se
moral za zadostnega šteti splošen opis teh standardov v pravilniku o uporabi.
Dodatne tehnične informacije je mogoče enostavno dopolniti s sklicevanjem na
ustrezne vire z delujočimi internetnimi povezavami ali prilogami.

▪ Zadevnega blaga ali storitev ni mogoče certificirati na podlagi geografskega
porekla, kot je določeno v členu 83(1) Uredbe o blagovni znamki EU.
6. Pogoji, ki urejajo uporabo certifikacijske znamke EU, vključno s sankcijami.
▪ Vključiti je treba specifične pogoje uporabe, ki veljajo za pooblaščenega
uporabnika:
- da se mora znamka uporabljati kot certifikacijska znamka EU,
- ali je treba za uporabo znamke plačati pristojbine
- itd.
▪ Uporaba in pogoji uporabe v pravilniku o uporabi se morajo nanašati na prikaz
znaka, navedenega v prijavi (glej točko 3). Zato niso dovoljene spremembe barve
in v primeru figurativnih znamk ni dovoljena njihova uporaba kot besednih znamk.

▪ Obvezno je treba navesti ustrezne sankcije, ki se uporabljajo, kadar pogoji glede
uporabe niso izpolnjeni.
7. Osebe, pooblaščene za uporabo certifikacijske znamke EU.
▪ Jasno je treba navesti, komu je dovoljeno uporabljati certifikacijsko znamko EU:
(i) vsaki osebi, ki izpolnjuje zahtevani standard značilnosti, ki se certificirajo
(točka 5 zgoraj) in specifične pogoje uporabe (točka 6 zgoraj)
(ii) specifični kategoriji oseb (jasno je treba opredeliti objektivna merila).
▪ Če namerava prijavitelj navesti seznam pooblaščenih uporabnikov certifikacijske
znamke EU, lahko na ta seznam napoti s povezavo do spletišča, kjer bo mogoče
sistematično posodabljanje, ne da bi bilo treba zato spreminjati pravilnik o uporabi.
▪ Osebe, ki jim je dovoljeno uporabljati certifikacijsko znamko EU, je treba imenovati
„pooblaščeni uporabniki“.
▪ Pooblaščeni uporabniki niso upravičeni do prenosa ali licenciranja uporabe
certifikacijske znamke EU tretjim osebam.
8. Način, na katerega bo certifikacijski organ preverjal navedene značilnosti in
nadziral uporabo certifikacijske znamke EU.
▪ Opredeliti je treba uporabljene načine preverjanja in sistem za nadziranje, ki ga bo
izvajal prijavitelj/lastnik certifikacijske znamke EU, za zagotovitev, da imajo blago
in/ali storitve, označeni z znamko, dejansko tudi certificirane značilnosti. Ti ukrepi
(preverjanje in nadziranje) se lahko nanašajo na:
-

načine in pogostost preverjanja in nadziranja,
kvalifikacije oseb, ki izvajajo preverjanje in nadziranje,
primere, v katerih se izvedejo ukrepi dodatnega ali naprednega preverjanja ali
nadziranja
itd.

Te ukrepe mora prijavitelj opisati dovolj jasno, da se zagotovi, da certifikacijska
oznaka zajema blago ali storitve, ki so dejansko certificirani.
▪ Prijavitelju ni treba nujno preverjati ali nadzirati pogojev uporabe. V nekaterih
primerih bo morda treba sodelovati z bolj specializiranimi zunanjimi preizkuševalci
in/ali nadzorniki.
▪ Podobno sta lahko preverjanje blaga in/ali storitev, ki so označeni z znamko, in
nadziranje pogojev uporabe omejena na vzorec ali naključne preglede ter ni nujno,
da zajemata vse certificirano blago ali uporabnike.

▪

▪

Dodatni dejavniki:
-

Urad priporoča izogibanje predložitvi dodatnih dokumentov ali prilog. Kadar pa
pravilnik o uporabi vsebuje sklicevanje na kakršne koli druge dokumente
(npr. standarde, ki se urejajo z ISO, norme DIN …), Urad priporoča vključitev
delujočih internetnih povezav na spletišča, kjer je na voljo njihova najnovejša
različica. Priloge so del pravilnika o uporabi. Zato je treba Urad obvestiti o vseh
spremembah dokumentov, ki so predloženi kot priloge ali internetne povezave.

-

Kadar prijavitelj obvezne informacije v pravilniku o uporabi dopolni s prilogami, je
treba te jasno oštevilčiti v besedilu pravilnika o uporabi in na priloženih dokumentih, s
čimer se bralcu omogoči, da zlahka prepozna njihovo povezavo z besedilom, in se
ohranja doslednost besedila.

-

Če prijavitelj spremeni pravilnik o uporabi, da bi odpravil morebitne pomanjkljivosti, ki
jih je ugotovil Urad, mora predložiti celoten spremenjeni pravilnik o uporabi (ne le
odlomkov).

-

Po registraciji certifikacijske znamke EU mora nosilec kolektivne znamke EU v skladu
s členom 88 Uredbe o blagovni znamki EU Uradu predložiti vsako spremenjeno
različico pravilnika o uporabi. Spremenjena različica bo ponovno pregledana za
zagotovitev, da so izpolnjene zahteve iz člena 84 Uredbe o blagovni znamki EU in da
ne vsebuje nobenega od razlogov za zavrnitev iz člena 85 Uredbe o blagovni
znamki EU. Spremembe pravilnika o uporabi začnejo veljati od dneva vnosa
spremembe v register.

Dodatne informacije o preizkušanju certifikacijskih znamk EU so na voljo v Smernicah
urada EUIPO:
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778668/1773183/smernice-o-blagovnih-znamkah/
uvod
o

Del B: Preizkušanje, Razdelek 2: Formalnosti, Poglavje 8: Vrsta znamke,
odstavek 8.3: Certifikacijske znamke

o

Del B: Preizkušanje, Razdelek 4: Absolutni razlogi za zavrnitev, Poglavje 16:
Certifikacijske znamke Evropske unije

