
BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDNING – EU-KONTROLLMÄRKEN 

 

 Bör utformas på ett tydligt och lättförståeligt sätt, 
 

dvs. tillräckligt tydligt och precist så att läsaren kan förstå vilka krav som måste uppfyllas 

vid användning av EU-kontrollmärket. 

 

 Måste lämnas in inom två månader från ingivandet av ansökan om EU-kontrollmärke. 

 

 Måste vara förenliga med allmän ordning och allmän moral, 

t.ex. ges sökanden inte rätt att utföra certifiering om inte lagstadgade bestämmelser är 
uppfyllda; åtskillnad mellan marknadsaktörerna vad gäller användningstillstånd eller 
användningsvillkor får inte göras utan skälig motivering (avsaknad av objektiva kriterier 
eller tillämpning av otillåtna kriterier). 
 

 Måste innehålla följande obligatoriska uppgifter som krävs enligt artikel 17 i 

kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1431 av den 18 maj 2017: 

 

 
1. Sökandens namn. 
 

 

 
2. En försäkran om att sökanden inte bedriver affärsverksamhet som inbegriper 

tillhandahållande av varor eller tjänster av den art som certifieras. 
 

 
”Jag förklarar härmed att jag inte bedriver affärsverksamhet som inbegriper 
tillhandahållande av [varor] [tjänster] [varor och tjänster] av den art som certifieras”. 

 

3. En återgivning av EU-kontrollmärket. 
 

 
Märket måste återges på exakt samma sätt som i ansökan. 

 

4. De varor eller tjänster som omfattas av EU-kontrollmärket. 
 

 
Listan över varor och/eller tjänster måste vara exakt densamma som i ansökan. 

 

5. Egenskaperna hos de varor och/eller tjänster som certifieras av EU-kontrollmärket 
(t.ex. material, sättet för tillverkning av varor eller utförande av tjänster, kvalitet och 
noggrannhet). 

 

 
 De egenskaper med avseende på vilka varorna och/eller tjänsterna certifieras 

måste specificeras och förklaras tydligt. Omsättningskretsen måste kunna uppfatta 
dem klart och exakt. 

 



 I det fall att märket täcker en rad produkter med olika egenskaper i olika 
produktkategorier, ska standarden specificeras för var och en av de olika typerna av 
varor som certifieras. 

 
 Vad gäller tjänster ska deras egenskaper, och inte tjänsteleverantörernas särdrag, 

specificeras för var och en av de olika typerna av tjänster. 
 

 Egenskaperna kan beskrivas i allmänna ordalag och det är inte nödvändigt att i 
detalj beskriva alla tekniska aspekter och specifikationer, utan det räcker att enbart 
hänvisa till officiella (privata eller offentliga organ) eller allmänt tillgängliga källor 
(även uppgifter från sökanden själv) genom bilagor eller länkar till webbplatser. 

 
 Varorna eller tjänsterna i fråga kan inte certifieras med avseende på geografiskt 

ursprung, såsom det anges i artikel 83.1 i EU-varumärkesförordningen. 
 

6. Villkoren för användning av EU-kontrollmärket, inklusive sanktioner. 
 

 
 Det måste anges vilka särskilda användningsvillkor som gäller för godkända 

användare: 
- att märket ska användas som ett EU-kontrollmärke, 
- huruvida avgifter ska betalas i samband med användningen av märket, 
- etc. 

 
 Det är obligatoriskt att ange vilka sanktioner som tillämpas i den händelse att 

- användningsvillkoren inte iakttas, och  
- EU-kontrollmärket missbrukas. 
 

7. De personer som har rätt att använda EU-kontrollmärket. 
 

 
 Tydlig angivelse av vem som har rätt att använda EU-kontrollmärket: 

(i) Varje person som uppfyller den erforderliga standarden (i enlighet med 
punkterna 5 och 6 ovan). 

(ii) En särskild kategori av personer (objektiva kriterier ska tydligt anges). 
 
 Om sökanden avser att upprätta en lista över de godkända användarna av 

EU-kontrollmärket, måste hänvisning till listan göras i form av en webblänk, så att 

systematisk uppdatering är möjlig utan att bestämmelserna för användning behöver 
ändras. 

 

8. Hur kontrollorganet ska undersöka dessa egenskaper och övervaka användningen 
av EU-kontrollmärket. 

 

 
 Det behöver specificeras vilka testmetoder och vilket övervakningssystem som 

sökanden/innehavaren av EU-kontrollmärket använder för att säkerställa att de 
varor och/eller tjänster som bär märket faktiskt har de certifierade egenskaperna: 
 

- metoder och frekvens för testning och övervakning, 
- kvalifikationer som innehas av de personer som utför testerna och 

övervakningen, 
- omständigheter som utlöser ytterligare eller förbättrade tester eller 

övervakningsåtgärder, 



- etc. 
 
Båda dessa åtgärder (testning och övervakning) ska beskrivas tillräckligt tydligt av 
sökanden, för att övertyga såväl EUIPO som marknadsaktörerna om att de är 
tillräckliga för att säkerställa att kontrollmärket verkligen täcker de varor och/eller 
tjänster som faktiskt certifieras. 
 

 Sökanden behöver inte nödvändigtvis utföra testerna eller övervaka 
användningsvillkoren. I vissa fall kan det vara nödvändigt att samarbeta med mer 
specialiserade externa testare och/eller övervakare. 

 
 Likaså kan testningen av de varor och/eller tjänster som bär märket och även 

övervakningen av användningsvillkoren begränsas till stickprov eller slumpmässiga 
kontroller och behöver inte omfatta alla certifierade varor eller användare. 

 

Observera: Om sökanden kompletterar den obligatoriska informationen i bestämmelserna 

för användning med bilagor, bör dessa tydligt anges med ett nummer i bestämmelserna för 

användning och i tillhörande handlingar, så att läsaren enkelt kan identifiera dem och kan 

behålla överblicken. 

 




