
EU-TARKASTUSMERKKIEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET 

 

 Käyttömääräykset laaditaan selkeään ja helposti saatavilla olevaan muotoon. 
 

Niiden on toisin sanoen oltava riittävän selkeitä ja täsmällisiä, jotta lukija ymmärtää, 

mitkä vaatimukset on täytettävä, jotta EU-tarkastusmerkkiä voi käyttää. 

 

 Käyttömääräykset on toimitettava kahden kuukauden kuluessa EU-

tarkastusmerkkihakemuksen jättämisestä. 

 

 Käyttömääräysten on oltava oikeusjärjestyksen perusteiden ja hyväksyttyjen 

moraalisten periaatteiden mukaisia. 

Tarkoitetaan esimerkiksi tapauksia, joissa hakijalla ei ole oikeutta tehdä rekisteröintiä 
(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 sisällettävä seuraavat pakolliset tiedot 18. toukokuuta 2017 

annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1431 17 artiklan mukaisesti: 

 

 
1. Hakijan nimi. 
 

 

 
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.” 

 

3. EU-tarkastusmerkin kuvaus. 
 

 
Merkin kuvauksen on oltava täsmälleen sama kuin hakemuksesta käy ilmi. 

 

4. EU-tarkastusmerkin kattamat tavarat tai palvelut. 
 

 
Tavaroiden ja/tai palvelujen luettelon on oltava täsmälleen sama kuin 
hakemuksessa esitetty. 

 

5. EU-tarkastusmerkin kattamien tavaroiden ja/tai palvelujen ominaisuudet (esim. 
tavaroiden materiaali tai valmistustapa tai palvelujen suorittaminen, laatu tai 
tarkkuus). 

 

 



 Ominaisuudet on määritettävä selkeästi, ja ne on selitettävä suhteessa 
varmennettaviin tavaroihin ja/tai palveluihin siten, että asiaankuuluva kohdeyleisö 
pystyy selkeästi ja täsmällisesti ymmärtämään ne. 

 
 Jos tarkastusmerkki kattaa tuotevalikoiman, jolla on erilaisia varmennettavia 

ominaisuuksia yksittäisen tuoteryhmän mukaan, varmennettavat vaatimukset on 
määritettävä erikseen kullekin tuotetyypille. 

 
 Palveluista on määritettävä niiden ominaisuudet erikseen kullekin eri palvelutyypille, 

ei palvelun tarjoajien ominaispiirteitä. 
 

 Ominaisuudet voidaan kuvata yleisesti; kaikkia teknisiä näkökohtia ja eritelmiä ei 
ole tarpeen eritellä, vaan kuvausta voidaan yksinkertaisesti täydentää viittauksilla 
virallisiin (eli yksityisiin tai julkisiin elimiin) tai yleisesti saatavilla oleviin lähteisiin 
(esim. hakijaan itseensä) käyttämällä liitteitä tai suoria verkkosivulinkkejä. 

 
 Kyseisten tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperää ei voida EUTM-

asetuksen 83 artiklan 1 kohdan mukaan varmentaa. 
 

6. EU-tarkastusmerkin käyttöä koskevat edellytykset, mukaan lukien seuraamukset. 
 

 
 Käyttömääräyksiin on tarpeen sisällyttää erityiset käyttöedellytykset, joita merkin 

käyttöön luvan saaneen tahon on noudatettava: 
- Merkkiä on käytettävä EU-tarkastusmerkkinä. 
- Onko merkin käytön yhteydessä maksettava maksuja? 
- jne. 

 
 Seuraavissa tapauksissa sovellettavat seuraamukset on ehdottomasti määritettävä: 

- käyttöä koskevia edellytyksiä ei noudateta tai  
- EU-tarkastusmerkkiä käytetään väärin. 
 

7. Henkilöt, joilla on lupa käyttää EU-tarkastusmerkkiä. 
 

 
 On ilmoitettava selkeästi, kenellä on oikeus käyttää EU-tarkastusmerkkiä: 

(i) jokaisella (5 ja 6 kohdassa määritetyt) vaatimukset täyttävällä henkilöllä 
(ii) tietyllä henkilöryhmällä (objektiiviset kriteerit on esitettävä selkeästi). 

 
 Jos hakija aikoo luetella käyttäjät, joilla on lupa käyttää EU-tarkastusmerkkiä, 

luetteloon on viitattava verkkosivustolinkillä, minkä ansiosta luetteloa on mahdollista 
järjestelmällisesti päivittää muuttamatta käyttömääräyksiä. 

 

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: 
 

- testaus- ja valvontamenetelmät ja niiden käyttötiheys 
- testeistä ja valvonnasta vastaavien henkilöiden pätevyys 
- seikat, joiden perusteella tehdään lisä- tai tehotestejä tai toteutetaan 



valvontatoimenpiteitä 
- jne. 
 
Hakijan on kuvattava kummatkin toimenpidekokonaisuudet (testaus ja valvonta) 
riittävän selkeästi, jotta sekä virasto että markkinatoimijat voivat olla varmoja niiden 
riittävyydestä sen varmistamiseksi, että tarkastusmerkki todella kattaa 
tosiasiallisesti varmennetut tavarat ja/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. 

 

Huomautus: 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 johdonmukaisuus säilyy. 

 




