ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ — ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ
▪ Θα πρέπει να καταρτίζεται κατά τρόπο σαφή και ευπρόσιτο.
Δηλαδή με τη δέουσα σαφήνεια και ακρίβεια ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να κατανοήσει τις
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χρήση του συλλογικού σήματος της ΕΕ.
▪ Πρέπει να κατατίθεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για
συλλογικό σήμα της ΕΕ.
▪

Δεν πρέπει να αντίκειται στη δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη.

Π.χ. οι προϋποθέσεις χρήσης εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των φορέων της αγοράς χωρίς τη
δέουσα αιτιολόγηση.
▪ Πρέπει να συνιστά αυτοτελές έγγραφο. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός χρήσης πρέπει να
περιέχει τις ακόλουθες υποχρεωτικές πληροφορίες, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 16 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/626 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2018, (εφεξής
«ΕΚΣΕΕ»), κατά προτίμηση με τη διάρθρωση που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ΕΚΣΕΕ:
1. Το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.
Το ονοματεπώνυμο του καταθέτη στον κανονισμό χρήσης πρέπει να είναι ακριβώς το
ίδιο με εκείνο που απεικονίζεται στην αίτηση.
2. Τον σκοπό της οργάνωσης ή τον σκοπό για τον οποίο έχει συσταθεί το νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Η εν λόγω απαίτηση αφορά τον σκοπό της οργάνωσης/του νομικού προσώπου.
Πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό του κανονισμού χρήσης ή τον λόγο δημιουργίας
του σήματος είναι άνευ σημασίας εν προκειμένω.
3. Τα όργανα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης της οργάνωσης ή του νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου.
Αρκεί η αναφορά των οργάνων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν την
οργάνωση (π.χ. πρόεδρος της ...). Δεν είναι υποχρεωτική η παράθεση των
πραγματικών ονοματεπωνύμων των προσώπων.
4. Σε περίπτωση οργάνωσης, τους όρους συμμετοχής στην οργάνωση.
Οι κανόνες που διέπουν τις προϋποθέσεις ένταξης στην οργάνωση θα πρέπει να
περιέχονται στον ίδιο τον κανονισμό χρήσης. Οι παραπομπές σε άλλο έγγραφο (π.χ.
άρθρα καταστατικών ή εσωτερικοί κανονισμοί) δεν αρκούν.

5. Την αναπαράσταση του συλλογικού σήματος της ΕΕ.
Η αναπαράσταση του σήματος στον κανονισμό χρήσης πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια
με εκείνη που περιέχεται στην αίτηση. Π.χ., σε περίπτωση που το σήμα κατατίθεται
στην αίτηση με χρώμα, θα πρέπει να περιέχεται έγχρωμη αναπαράσταση του σήματος
στον κανονισμό χρήσης.
6. Τα πρόσωπα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν το συλλογικό σήμα της ΕΕ.
Ο κανονισμός χρήσης θα πρέπει να περιέχει σαφή αναφορά των προσώπων που
έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το συλλογικό σήμα της ΕΕ. Ο κανονισμός χρήσης
θα πρέπει να προσδιορίζει εάν κάθε μέλος δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα. Σε
αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρονται στον κανονισμό χρήσης οι πρόσθετες
απαιτήσεις. Ο κανονισμός χρήσης δεν θα πρέπει να επιτρέπει τη χρήση του
συλλογικού σήματος της ΕΕ από μη μέλη (π.χ. «τρίτους χρήστες», «κατόχους αδειών
χρήσης» κ.λπ.).
7. Τις προϋποθέσεις χρήσης του συλλογικού σήματος της ΕΕ, εφόσον υπάρχουν,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κυρώσεων.
Ο κανονισμός χρήσης πρέπει να περιλαμβάνει ειδικές προϋποθέσεις χρήσης που
επιβάλλονται στον δικαιούχο χρήσης, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Για παράδειγμα,
ειδικές προϋποθέσεις όσον αφορά την επισήμανση ή την αναπαράσταση εικονιστικών
σημάτων του προϊόντος.
Η χρήση και οι προϋποθέσεις χρήσης εντός του κανονισμού χρήσης πρέπει να
παραπέμπουν στην αναπαράσταση του σήματος όπως αυτό κατατέθηκε στην αίτηση
(βλ. σημείο 5). Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπονται παραλλαγές στο χρώμα, ούτε επίσης,
στην περίπτωση εικονιστικών σημάτων, η χρήση τους ως λεκτικών σημάτων.
Είναι υποχρεωτικό να προσδιορίζονται οι ενδεδειγμένες κυρώσεις (εάν υπάρχουν), σε
περίπτωση που δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις χρήσης.
8. Τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που καλύπτει το συλλογικό σήμα της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένων, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, των περιορισμών που
τυχόν ισχύουν συνεπεία της εφαρμογής του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχεία ι), ια)
ή ιβ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001.
Ο κατάλογος των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών στον κανονισμό χρήσης πρέπει να
είναι ακριβώς ο ίδιος με εκείνον που περιλαμβάνεται στην αίτηση. Η παραπομπή στον
αριθμό αίτησης για σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στον αριθμό διεθνούς
καταχώρισης δεν αρκεί.
Οποιοσδήποτε μεταγενέστερος περιορισμός στον προσδιορισμό των προϊόντων και/ή
των υπηρεσιών θα πρέπει να απεικονίζεται κατ’ αντιστοιχία στη νέα έκδοση του
κανονισμού χρήσης.

9. Εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, τη δυνατότητα συμμετοχής που προβλέπεται
στο άρθρο 75 παράγραφος 2 δεύτερη περίοδος του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001.
Σε περίπτωση που, κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του
ΚΣΕΕ (κανονισμός για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), το συλλογικό σήμα δηλώνει
τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, είναι υποχρεωτικό να
αναφέρεται ρητά στον κανονισμό χρήσης η δυνατότητα κάθε προσώπου του οποίου
τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες προέρχονται από την εν λόγω γεωγραφική ζώνη να
καθίσταται μέλος της οργάνωσης.

▪

▪

Επιπλέον παράμετροι:
-

Το Γραφείο συνιστά να αποφεύγεται η υποβολή πρόσθετων εγγράφων ή
παραρτημάτων. Εντούτοις, στην περίπτωση που στον κανονισμό χρήσης γίνεται
αναφορά σε τυχόν πρόσθετα έγγραφα (π.χ. κανόνες που διέπουν την οργάνωση), το
Γραφείο συνιστά την προσκόμιση ενεργών διαδικτυακών συνδέσμων, εφόσον η
τελευταία τους έκδοση είναι εύκολα προσβάσιμη. Τα παραρτήματα συνιστούν μέρος του
κανονισμού χρήσης. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε τροποποίηση των εγγράφων που
υποβάλλονται ως παραρτήματα θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο Γραφείο.

-

Σε περίπτωση που ο καταθέτης συμπληρώνει τις υποχρεωτικές πληροφορίες που
περιέχονται στον κανονισμό χρήσης με τη μορφή παραρτημάτων, τα εν λόγω
παραρτήματα θα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς μέσω αρίθμησης, τόσο στο κείμενο
του κανονισμού χρήσης όσο και στα συνημμένα έγγραφα, ώστε να παρέχεται στον
αναγνώστη η δυνατότητα να αναγνωρίζει με ευχέρεια τη σύνδεση μεταξύ τους και να
εξασφαλίζεται η διατήρηση της συνέπειας.

-

Στην περίπτωση που ο καταθέτης τροποποιεί τον κανονισμό χρήσης προκειμένου να
διορθώσει τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από το Γραφείο, πρέπει να υποβάλλει
τον πλήρη αναθεωρημένο κανονισμό χρήσης (και όχι αποσπάσματα).

-

Αφού καταχωριστεί το συλλογικό σήμα της ΕΕ, ο δικαιούχος του συλλογικού σήματος της
ΕΕ υποβάλλει στο Γραφείο κάθε τροποποιημένη έκδοση του κανονισμού χρήσης,
σύμφωνα με το άρθρο 79 του ΚΣΕΕ. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα υπόκειται σε
επανεξέταση, με στόχο να πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 75 του ΚΣΕΕ και να
διασφαλίζεται ότι δεν συντρέχει ένας από τους λόγους απόρριψης που καθορίζονται στο
άρθρο 76 του ΚΣΕΕ. Η τροποποίηση του κανονισμού χρήσης αρχίζει να ισχύει μόνον από
την ημερομηνία που καταχωρίσθηκε η μνεία της στο μητρώο.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση των συλλογικών σημάτων της ΕΕ διατίθενται
στις κατευθυντήριες γραμμές του EUIPO:
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778634/1700424/κατευθυντήριες-γραμμές-για-τασήματα/εισαγωγή
o

Μέρος Β Εξέταση, Τμήμα 2 Διατυπώσεις, Κεφάλαιο 8 Είδος σήματος,
Παράγραφος 8.2. Συλλογικά σήματα

o

Μέρος Β Εξέταση, Τμήμα 3 Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου, Κεφάλαιο 15 Συλλογικά
σήματα

