ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ — СЕРТИФИКАТНИ МАРКИ НА ЕС

▪

Следва да бъдат изготвени по ясен и достъпен начин.
т.е. с достатъчно яснота и точност, за да може читателят да разбере
изискванията, които трябва да бъдат изпълнени за използване на
сертификатната марка на ЕС.

▪

Трябва да бъдат подадени в срок от два месеца от датата на подаване на заявката
за сертификатна марка на ЕС.

▪

Трябва да бъдат в съответствие с обществения ред и общоприетите морални
принципи
напр. заявителят няма право да извършва сертифицирането (например поради
неспазване на законови разпоредби); разрешението или условията за използване
създават дискриминация между операторите на пазара без надлежно основание
(например липса на обективни критерии или прилагане на недопустими критерии).

▪ Трябва да представляват самостоятелен документ. Поради това правилата за
използване трябва да съдържат следната задължителна информация, както се
изисква съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/626 на Комисията
от 5 март 2018 г. (наричан по-нататък „Регламентът за изпълнение на Регламента
за марките на Европейския съюз“), за предпочитане структурирана, както е описано
в член 17 от Регламента за изпълнение на Регламента за марките на Европейския
съюз:
1. Име на заявителя.
Името на заявителя в правилата за използване трябва да бъде напълно
еднакво с посоченото в заявката.
2. Декларация на заявителя, в която се посочва, че не извършва стопанска
дейност, включваща доставка на стоки или услуги от сертифицирания вид.
„Декларирам, че не осъществявам стопанска дейност, включваща
доставка на [стоки] [услуги] [стоки и услуги] от сертифицирания вид“.
„[Име на заявителя] декларира, че отговаря на изискванията, предвидени
в член 83, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно марката на
Европейския съюз“.

3. Изображение на сертификатната марка на ЕС.
Изображението на знака в правилата за използване трябва да бъде напълно
еднакво с посоченото в заявката. Например в случай че знакът е заявен цветен, правилата за използване трябва да съдържа цветно изображение на
знака.
4. Стоките или услугите, обхванати от сертификатната марка на ЕС.
Списъкът на стоките и/или услугите в правилата за използване трябва да
бъде напълно еднакъв с посочения в заявката. Не е достатъчно да се
посочи препратка към номера на заявката за марка на ЕС или към номера
на международната регистрация.
По аналогичен начин всяко последващо ограничение на спецификацията на
стоките и/или услугите следва да бъде отразено в нова версия на
правилата за използване.
5. Характеристиките на стоките или услугите, които трябва да бъдат
сертифицирани със сертификатна марка на ЕС (например материал, начин
на производство на стоки или предоставяне на услуги, качество или точност).
▪ Характеристиките, по отношение на които се сертифицират стоки или
услуги, трябва да бъдат ясно посочени и обяснени, като е необходимо да
се даде възможност на съответните потребители да ги разберат ясно и
точно.
▪ В случай че спецификацията обхваща множество стоки или услуги с
различни характеристики, които трябва да бъдат сертифицирани в
зависимост от отделната категория стоки/услуги, характеристиките,
които трябва да бъдат сертифицирани, трябва да бъдат посочени за
всеки от различните видове стоки/услуги.
▪ Що се отнася до услугите, техните характеристики, а не характерните
особености на доставчиците на услуги, трябва да бъдат посочени за
всеки от различните видове услуги.
▪ Описанието на характеристиките на това, което заявителят
действително сертифицира, може да бъде описано в общ смисъл, без да е
необходимо да се описват подробно всички технически аспекти и
спецификации. Същевременно следва да се прави разграничение, че:
-

когато схемата за сертифициране включва публично достъпни
стандарти произтичащи от официални източници (например ISO,
DIN норми, регламенти и директиви на ЕС и др.), в правилата за използване
трябва да се включи позоваване на специфичните норми, тъй като това
са параметрите, които служат на сертифициращия орган като основа
за оценяване и изпитване на характеристиките на стоките или
услугите, които се сертифицират;

-

докато в случаите, когато схемата за сертифициране включва частни
стандарти (т.е. създадени от самия заявител), не е необходимо
нивото на оповестяване на стандартите да бъде подробно, и поради
това дадено общо описание на същите тези стандарти в рамките на
правилата за използване следва да се счита за достатъчно.
Допълнителната техническа информация може просто да бъде
допълнена с позоваване на съответните източници посредством
работещи връзки към страници в интернет или приложения.

▪ Разглежданите стоки или услуги не могат да бъдат сертифицирани по
отношение на техния географски произход, както се посочва в член 83,
параграф 1 от Регламента относно марката на ЕС.
6. Условията за използване на сертификатната марка на ЕС, включително
санкции.
▪ Необходимо е бъдат включени конкретни условия за използване, наложени
на упълномощения ползвател:
- че марката трябва да се използва като сертификатна марка на ЕС;
- дали има такси, които трябва да бъдат платени във връзка с
използването на марката;
- и т.н.
▪ Във връзка с използването и условията за използване в рамките на
правилата за използване трябва да се посочва изображението на знака,
както е посочено в заявката (вж. точка 3). Поради това не се допускат
разлики в цвета, а в случай на фигуративни марки не се допуска
използването им като словни марки.
▪ Задължително е да се посочат съответните санкции в случай на
неспазване на условията за използване.
7. Лицата, упълномощени да използват сертификатната марка на ЕС.
▪ Ясно указание за това кой има право да използва сертификатната марка
на ЕС:
(i) Всяко лице, което отговаря на изисквания стандарт относно
характеристиките на стоките или услугите, които трябва да бъдат
сертифицирани (както е посочено в точка 5) и относно условията за
използване на сертификатната марка (както е посочено в точка 6).
(ii) Конкретна категория лица (обективните критерии трябва да бъдат
ясно определени)
▪ Ако заявителят възнамерява да посочи списък на упълномощените
ползватели на сертификатната марка на ЕС, към него може да има
препратка чрез връзка към уебсайта, което ще позволи системно
осъвременяване, без да е необходимо да се променят правилата за
използване.
▪ Лицата, упълномощени да използват сертификатната марка на ЕС,
трябва да са посочени като „упълномощени ползватели“.

▪ „Упълномощените ползватели“ нямат право да прехвърлят или да
лицензират използването на сертификатната марка на ЕС в полза на
трети страни
8. Как сертифициращият орган трябва да изпитва тези характеристики и да
упражнява надзор върху използването на сертификатната марка на ЕС.
▪ Необходимо е да се уточнят използваните методи за изпитване и
прилаганата система за надзор от заявителя/притежателя на
сертификатната марка на ЕС, за да се гарантира, че маркираните стоки
и/или
услуги
действително
притежават
сертифицираните
характеристики. Тези мерки (изпитване и надзор) могат да се отнасят
до:
-

методите и честотата на изпитването и надзора;
квалификацията на лицата, извършващи изпитванията и надзора;
„задействащите механизми“ на допълнителни или засилени
изпитвания или мерки за надзор;
и т.н.

Мерките трябва да са описани от заявителя достатъчно ясно, за да се
гарантира, че сертификатната марка обхваща стоки или услуги, които
са ефективно сертифицирани.
▪ Не е необходимо заявителят да е този, който извършва изпитванията
или упражнява надзор върху условията за използване. В някои случаи може
да е необходимо той да си сътрудничи с по-специализирани външни
изпитатели и/или надзорници.
▪ По подобен начин изпитването на маркираните стоки и/или услуги, както
и надзорът на условията за използване, могат да бъдат ограничени до
проверки на извадки или произволни проверки и не е необходимо да
обхващат всички сертифицирани стоки или ползватели.

▪

Допълнителни съображения:
-

Службата препоръчва да се избягва представянето на допълнителни
документи или приложения. Същевременно, ако в правилата за използване се
посочва препратка към допълнителни документи (например стандарти,
регламентирани в ISO, DIN, норми...), Службата препоръчва да се представят
работещи връзки към страници в интернет, където е леснодостъпна найновата версия на съответните документи. Приложенията представляват част от
правилата за използване. Поради това, Службата трябва да бъде уведомявана за
всяко изменение в документите, представени като приложения или връзки към
страници в интернет.

-

В случай че заявителят допълни съдържащата се в правилата за използване
задължителна информация с приложения, те следва да бъдат ясно обозначени
с номер в текста на правилата за използване и в приложените документи, за да се

позволи на читателя лесно да установи тяхната връзка и да се спазва
последователност.

▪

-

В случай че заявителят измени правилата за използване с цел отстраняване на
пропуски, установени от Службата, той трябва да представи преработените
правила за използване в пълния им вид (а не под формата на извадки).

-

След като сертификатната марка на ЕС бъде регистрирана, съгласно член 88 от
Регламента за марките на ЕС притежателят на сертификатната марка на ЕС
представя на Службата всяко изменение на правилата за използване.
Въпросното изменение ще бъде преразгледано, така че да се спазят
изискванията на член 84 от Регламента за марките на ЕС и да се гарантира, че
не са налице основанията за отказ, залегнали в член 85 от Регламента за
марките на ЕС. Измененията на правилата за използване влизат в сила от датата
на вписване на посоченото изменение в регистъра.

Допълнителна информация относно разглеждането на сертификатните марки на ЕС
е достъпна в насоките на EUIPO:
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778626/1682931/насоки-за-марки/въведение
o

Част Б „Проверка“, раздел 2 „Формалности“, глава 8 „Вид на марката“,
точка 8.3 „Сертификатни марки“

o

Част Б „Проверка“, раздел 3 „Абсолютни основания за отказ“, глава 16
„Сертификатни марки на Европейския съюз“

