
 

 

BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDNING – EU-KOLLEKTIVMÄRKEN 
 
▪ 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-kollektivmärket. 

 
▪ Måste lämnas in inom två månader från ingivandet av ansökan om EU-kollektivmärke. 
 
▪ Måste vara förenliga med allmän ordning och allmän moral, 
 

till exempel får åtskillnad mellan marknadsaktörerna vad gäller användningsvillkor inte göras 
utan skälig motivering. 
 
▪  Måste vara ett fristående dokument. Bestämmelserna för användning måste därför innehålla 
följande obligatoriska uppgifter i enlighet med artikel 16 i kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2018/626 av den 5 mars 2018 (nedan kallad 
genomförandeförordningen), helst i den struktur som ges i artikel 16 i genomförandeförordningen: 
 

1. Sökandens namn. 
 

 
Sökandens namn måste anges på exakt samma sätt i bestämmelserna för 
användning som i ansökan. 
 

2. Sammanslutningens syfte eller det syfte för vilket den offentligrättsliga juridiska 
personen är instiftad. 
 

 
Detta krav avser syftet med sammanslutningen/den juridiska personen. Information 
om syftet med bestämmelserna för användning eller skapandet av märket är irrelevant 
i detta avseende. 
 

3. De organ som är bemyndigade att företräda organisationen eller den 
offentligrättsliga juridiska personen. 
 

 
Det räcker att hänvisa till organ som är bemyndigade att företräda organisationen (till 
exempel ordföranden för ...). Det måste inte ges någon förteckning över personernas 
faktiska namn. 
 

4. När det gäller en sammanslutning, villkoren för medlemskap. 
 

 
Reglerna om villkoren för deltagande i sammanslutningen bör ges i bestämmelserna 
för användning. Det räcker inte med korshänvisningar till andra dokument (till exempel 
artiklar i stadgar eller förordningar). 
 



 

 

5. En återgivning av EU-kollektivmärket. 
 

 
Märket måste återges på exakt samma sätt i bestämmelserna för användning som i 
ansökan. Till exempel gäller att om märket ges i färg måste märket återges i färg i 
bestämmelserna för användning. 
 

6. De personer som har rätt att använda EU-kollektivmärket. 
 

 
I bestämmelserna för användning bör det tydligt anges vem som har rätt att använda 
EU-kollektivmärket. I dem bör det anges om någon medlem har rätt att använda 
märket. Om så inte är fallet bör det anges vilka andra krav som måste uppfyllas i 
bestämmelserna för användning. Enligt bestämmelserna för användning bör det inte 
vara tillåtet för icke-medlemmar, dvs. tredjepartsanvändare, licensinnehavare osv., att 
använda EU-kollektivmärket. 
 

7. I tillämpliga fall, villkoren för användning av EU-kollektivmärket, inklusive 
sanktioner. 
 

 
I bestämmelserna för användning måste det anges vilka särskilda användningsvillkor 
som gäller för godkända användare, om tillämpligt. Som exempel kan nämnas 
särskilda villkor för märkning eller återgivning av figurmärken på produkten. 
 
Användningen och användningsvillkoren inom ramen för bestämmelserna för 
användning måste avse återgivningen av det märke som sökts (se punkt 5). Därför är 
det inte tillåtet med olika färgsättningar, inte ens vid figurmärken eller vid användning 
som ordmärken. 
 
Det måste anges vilka sanktioner som kommer att tillgripas (i förekommande fall) om 
villkoren för användning inte iakttas. 
 

8. De varor eller tjänster som omfattas av EU-kollektivmärket, inklusive, i 
förekommande fall, de begränsningar som införts som en följd av tillämpningen av 
artikel 7.1 j, k eller l i förordning (EU) 2017/1001. 
 

 
Förteckningen över varor och/eller tjänster måste vara exakt densamma i 
bestämmelserna för användning som i ansökan. Det räcker inte att hänvisa till 
EU-varumärkets ansökningsnummer eller IR-nummer. 
 
Alla efterföljande begränsningar som görs av uppgiften om varorna och/eller 
tjänsterna bör också återspeglas i en ny version av bestämmelserna för användning. 
 

9. I tillämpliga fall, den rätt som avses i artikel 75.2 andra meningen i förordning (EU) 
2017/1001. 
 

 



 

 

Om kollektivmärket, med undantag från artikel 7.1 c i EU-varumärkesförordningen, 
anger det geografiska ursprunget för varorna eller tjänsterna, måste det uttryckligen 
anges i bestämmelserna för användning att alla personer vars varor och/eller tjänster 
kommer från det geografiska området i fråga kan bli medlemmar av 
sammanslutningen. 
 

 
▪ Ytterligare överväganden: 

 
- Immaterialrättsmyndigheten rekommenderar att man inte lämnar in några ytterligare 

handlingar eller bilagor. Om det i bestämmelserna för användning hänvisas till 
ytterligare handlingar (till exempel reglerna för sammanslutningen) rekommenderar dock 
immaterialrättsmyndigheten att man anger fungerande internetlänkar där den senaste 
versionen finns lättillgänglig. Bilagor är en del av bestämmelserna för användning. 
Eventuella ändringar av de handlingar som lämnats in som bilagor måste därmed anmälas 
till immaterialrättsmyndigheten. 
 

- 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. 
 

- Om sökanden ändrar bestämmelserna för användning för att åtgärda eventuella brister 
som fastställts av immaterialrättsmyndigheten, måste sökanden lämna in en fullständig 
version av de ändrade bestämmelserna för användning (inte utdrag). 
 

- Så snart EU-kollektivmärket har registrerats ska innehavaren av EU-kollektivmärket 
lämna in alla ändrade versioner av bestämmelserna för användning till 
immaterialrättsmyndigheten i enlighet med artikel 79 i EU-varumärkesförordningen. 
Sådana ändringar kommer att granskas på nytt så att de uppfyller kraven i artikel 75 i 
EU-varumärkesförordningen och för att säkerställa att de inte medför någon av de grunder 
för avslag som anges i artikel 76 i EU-varumärkesförordningen. Ändringar i 
bestämmelserna för användning kommer att träda i kraft först den dag då uppgiften om 
ändringen förs in i registret. 
 

▪ Ytterligare information om granskning av EU-kollektivmärken ges i EUIPO:s riktlinjer: 
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778670/1777441/riktlinjer-for-varumarken/inledning 

 
o Del B Prövning, Avsnitt 2 Formaliteter, Kapitel 8 Typ av varumärke, Punkt 8.2. 

Kollektivmärken 
 

o Del B Prövning, Avsnitt 3 Absoluta registreringshinder, Kapitel 15 Kollektivmärken 
 

https://guidelines.euipo.europa.eu/1778670/1777441/riktlinjer-for-varumarken/inledning



