
REGOLAMENTI TAL-UŻU (RoU) - MARKI TA’ ĊERTIFIKAZZJONI 

TAL-UE 

 

 Jenħtieġ li jiġu abbozzati b’mod ċar u aċċessibbli. 
 

jiġifieri b’ċarezza u bi preċiżjoni biex il-qarrej ikun jista’ jifhem ir-rekwiżiti li jridu jiġu 

ssodisfati biex tintuża marka ta’ ċertifikazzjoni tal-UE. 

 

 Iridu jiġu ppreżentati fi żmien xahrejn mid-data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni għal 

marka ta’ ċertifikazzjoni tal-UE. 

 

 Iridu jikkonformaw mal-politika pubblika u mal-prinċipji aċċettati tal-moralità. 

eż. l-applikant ma jkunx intitolat li jagħmel iċ-ċertifikazzjoni (pereżempju minħabba 
nuqqas ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet statutorji); l-awtorizzazzjoni jew il-
kundizzjonijiet tal-użu jiddiskriminaw bejn l-operaturi tas-suq mingħajr il-ġustifikazzjoni 
dovuta (bħal pereżempju nuqqas ta’ kriterji oġġettivi jew applikazzjoni ta’ kriterji 
inammissibbli). 
 

 Irid ikun fihom l-informazzjoni obbligatorja li ġejja kif mitlub fl-Artikolu 17 tar-

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1431 tat-18 ta’ Mejju 2017: 

 

 
1. Isem l-applikant. 
 

 

 
2. Dikjarazzjoni tal-applikant li tgħid li hu ma jwettaqx negozju li jinvolvi l-forniment ta’ 

oġġetti jew servizzi tat-tip iċċertifikat. 
 

 
“Jiena, bil-preżenti niddikjara li m’għandix negozju li jinvolvi l-forniment ta’ [oġġetti] 
[servizzi] [oġġetti u servizzi] tat-tip iċċertifikat”. 

 

3. Rappreżentazzjoni tal-marka ta’ ċertifikazzjoni tal-UE. 
 

 
Ir-rappreżentazzjoni tas-sinjal trid tkun eżattament l-istess bħal dik riflessa fl-
applikazzjoni. 

 

4. L-oġġetti jew is-servizzi koperti mill-marka ta’ ċertifikazzjoni tal-UE. 
 

 
Il-lista ta’ oġġetti u/jew ta’ servizzi trid tkun eżattament l-istess bħal dik ipprovduta fl-
applikazzjoni. 

 

5. Il-karatteristiċi tal-oġġetti u/jew tas-servizzi li għandhom jiġu ċċertifikati mill-marka ta’ 
ċertifikazzjoni tal-UE (eż. il-materjal, il-mod ta’ manifattura tal-oġġetti jew il-
prestazzjoni tas-servizzi, il-kwalità jew il-preċiżjoni). 

 



 
 Il-karatteristiċi jridu jiġu speċifikati u spjegati b’mod ċar fir-rigward ta’ liema oġġetti 

u/jew servizzi qed ikunu ċċertifikati, bil-ħtieġa li l-pubbliku rilevanti jkun jista’ 
jifhimhom b’mod ċar u preċiż. 

 
 F’każ li tkopri varjetà ta’ prodotti, b’karatteristiċi differenti li jridu jiġu ċċertifikati, 

skont il-kategorija tal-prodott individwali, l-istandards li għandhom jiġu ċċertifikati 
jridu jiġu speċifikati għal kull wieħed mit-tipi differenti ta’ oġġetti. 

 
 Fir-rigward tas-servizzi, il-karatteristiċi tagħhom u mhux il-karatteristiċi tal-fornituri 

tas-servizzi iridu jiġu speċifikati għal kull wieħed mit-tipi differenti ta’ servizzi. 
 

 Id-deskrizzjoni tal-karatteristiċi tista’ tiġi deskritta f’termini ġenerali, mingħajr il-bżonn 
li jiġu ddettaljati l-aspetti u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, li jistgħu sempliċement 
jimtlew b’referenzi għal sorsi uffiċjali (jiġifieri korpi privati jew pubbliċi) jew għal sorsi 
disponibbli b’mod ġenerali (eż. mill-applikant innifsu) permezz ta’ annessi jew links 
diretti għal siti web. 

 
 L-oġġetti jew is-servizzi inkwistjoni ma jistgħux jiġu ċċertifikati fir-rigward tal-oriġini 

ġeografika tagħhom, kif stabbilit fl-Artikolu 83.1 tal-EUTMR. 
 

6. Il-kundizzjonijiet li jirregolaw l-użu tal-marki ta’ ċertifikazzjoni tal-UE, inklużi 
sanzjonijiet. 

 

 
 Il-ħtieġa li jiġu inklużi l-kundizzjonijiet speċifiċi tal-użu imposti fuq l-utent awtorizzat: 

- li l-marka tintuża bħala marka ta’ ċertifikazzjoni tal-UE; 
- jekk hemmx drittijiet li għandhom jitħallsu b’rabta mal-użu tal-marka; 
- eċċ. 

 
 Huwa obbligatorju li jiġu speċifikati s-sanzjonijiet ix-xierqa li japplikaw fl-eventwalità 

li: 
- il-kundizzjonijiet li jirregolaw l-użu mhumiex rispettati; u  
- il-marka ta’ ċertifikazzjoni tal-UE tintuża ħażin. 
 

7. Il-persuni awtorizzati biex jużaw il-marka ta’ ċertifikazzjoni tal-UE. 
 

 
 Indikazzjoni ċara ta’ min hu intitolat li juża l-marka ta’ ċertifikazzjoni tal-UE: 

(i) Kwalunkwe persuna li tissodisfa l-istandard meħtieġ (kif speċifikat fil-punti 5 u 
6) 

(ii) Kategorija speċifika ta’ persuni (il-kriterji oġġettivi li jridu jkunu stabbiliti b’mod 
ċar) 

 
 Jekk l-applikant għandu l-intenzjoni li jagħmel lista tal-utenti awtorizzati tal-marka ta’ 

ċertifikazzjoni tal-UE, għandha ssir referenza għaliha permezz ta’ link għal sit web li 
tippermetti aġġornament sistematiku mingħajr il-bżonn li jiġu mmodifikati r-
regolamenti tal-użu. 

 

8. Kif il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jittestja dawk il-karatteristiċi u jissorvelja l-użu 
tal-marka ta’ ċertifikazzjoni tal-UE. 

 

 



 Ħtieġa li jiġu speċifikati l-metodi ta’ ttestjar u s-sistema ta’ superviżjoni użati mill-
applikant/mis-sid tal-marka ta’ ċertifikazzjoni tal-UE biex jassigura li l-oġġetti u/jew 
is-servizzi mmarkati verament għandhom il-karatteristiċi ċċertifikati: 
 

- il-metodi u l-frekwenza tal-ittestjar u s-superviżjoni; 
- il-kwalifika tal-persuni li jagħmlu t-testijiet u s-superviżjoni; 
- l-”iskattaturi” li jwasslu sabiex isiru testijiet addizzjonali jew imtejba kif ukoll għal 

miżuri ta’ superviżjoni; 
- eċċ. 
 
Iż-żewġ settijiet ta’ miżuri (ittestjar u superviżjoni) iridu jiġu deskritti mill-applikant 
b’ċarezza suffiċjenti b’tali mod li jikkonvinċi lill-Uffiċċju, kif ukoll lill-operaturi tas-suq, 
li dawn huma adegwati biex jiżguraw li l-marka ta’ ċertifikazzjoni verament tkopri 
oġġetti u/jew servizzi li huma effettivament iċċertifikati. 
 

 L-applikant mhux bilfors għandu bżonn jagħmel it-testijiet jew jagħmel superviżjoni 
tal-kundizzjonijiet tal-użu. F’xi każijiet, jista’ jkun hemm bżonn li jikkoopera ma’ 
testers u/jew ma’ superviżuri esterni iktar speċjalizzati. 

 
 Bl-istess mod, l-ittestjar tal-oġġetti u/jew tas-servizzi mmarkati, kif ukoll is-

superviżjoni tal-kundizzjonijiet tal-użu, jistgħu jkunu limitati għal kontrolli fuq 
kampjun jew għal verifiki għal għarrieda u ma jkunx hemm bżonn li jiġu estiżi għall-
oġġetti jew l-utenti ċċertifikati kollha. 

 

Nota: Fl-eventwalità li l-applikant jissupplimenta l-informazzjoni obbligatorja li hemm fl-RoU 

b’annessi, dawn jenħtieġ li jiġu identifikati b’mod ċar b’numru fit-test tal-RoU u fid-dokumenti 

annessi, bl-għan li jippermettu lill-qarrej jidentifika faċilment il-konnessjoni tagħhom u jżomm 

il-konsistenza. 

 




