
 

 

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 vara ett fristående dokument. Bestämmelserna för användning måste därför 
innehålla följande obligatoriska uppgifter i enlighet med artikel 17 i kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2018/626 av den 5 mars 2018 (nedan kallad 
genomförandeförordningen), helst i den struktur som ges i artikel 17 i 
genomförandeförordningen: 

 

1. Sökandens namn. 
 

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

 

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”. 
 
”[Sökandens namn] förklarar att kraven i artikel 83.2 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken 
efterlevs.” 

 

3. En återgivning av EU-kontrollmärket. 
 

 
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. 

 

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

 



 

 

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. 

 

5. Egenskaperna hos de varor 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 eller tjänsterna certifieras måste 

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

 
▪ I det fall specifikationen omfattar en rad varor och tjänster med olika egenskaper 

som ska certifieras, måste egenskaperna specificeras för var och en av de olika 
typerna av varor/tjänster, beroende på den särskilda varu-/tjänstekategorin. 

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

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

▪ Egenskaperna för det som sökanden faktiskt certifierar kan beskrivas i allmänna 
ordalag och det är inte nödvändigt att i detalj beskriva alla tekniska aspekter och 
specifikationer. Dock bör följande åtskillnad göras: 

 
- Om certifieringssystemet inbegriper offentligt tillgängliga standarder som 

kommer från officiella källor (t.ex. ISO, DIN-standarder, EU-förordningar 
och -direktiv osv.) måste en hänvisning till de specifika standarderna infogas i 
bestämmelserna för användning eftersom dessa utgör parametrar som för 
kontrollorganet fungerar som en grund för att bedöma och testa egenskaperna 
för de varor eller tjänster som ska certifieras. 
 

- Om certifieringssystemet inbegriper privata standarder (som t.ex. har 
upprättats av sökanden själv) behöver informationen om standarderna inte vara 
detaljerad och därför bör det räcka med en beskrivning i allmänna ordalag i 
bestämmelserna för användning. 

 
Ytterligare teknisk information kan helt enkelt ges genom en hänvisning till de 
relevanta källorna genom fungerande internetlänkar eller bilagor. 

 
▪ 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. 



 

 

 
 

▪ Användningen och användningsvillkoren inom ramen för bestämmelserna för 
användning måste avse återgivningen av det märke som sökts (se punkt 3). 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 om villkoren för 

användning inte iakttas. 
 

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 för de egenskaper 
som certifieras (i enlighet med punkt5 ovan) och villkoren som styr 
användningen (punkt 6). 

(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, kan hänvisning till listan göras i form av en webblänk, så att 
systematisk uppdatering är möjlig utan att bestämmelserna för användning 
behöver ändras. 
 

▪ Personerna som har befogenhet att använda EU-kontrollmärket måste hänvisas 
till som ”godkända användare”. 
 

▪ ”Godkända användare” har inte rätt att överföra eller licensiera användningen av 
EU-kontrollmärket till en tredje part. 

 

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. 
Dessa åtgärder (testning och övervakning) kan avse 
 
- 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. 
 
Åtgärderna måste beskrivas tillräckligt tydligt av sökanden för att säkerställa att 
kontrollmärket täcker de varor 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. 

 

 

▪ Ytterligare överväganden: 
 
- Immaterialrättsmyndigheten rekommenderar att man inte lämnar in några ytterligare 

handlingar eller bilagor. Om det i bestämmelserna för användning hänvisas till 
ytterligare handlingar (t.ex. standarder som styrs av ISO, DIN osv.) 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 eller 
internetlänkar 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-kontrollmärket har registrerats ska innehavaren av EU-kontrollmärket 
lämna in alla ändrade versioner av bestämmelserna för användning till 
immaterialrättsmyndigheten i enlighet med artikel 88 i EU-varumärkesförordningen. 
Sådana ändringar kommer att granskas på nytt så att de uppfyller kraven i artikel 84 
i EU-varumärkesförordningen och för att säkerställa att de inte medför någon av de 
grunder för avslag som anges i artikel 85 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-kontrollmärken 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 8.3 

Kontrollmärken 
 

o Del B Prövning, Avsnitt 3 Absoluta registreringshinder, Kapitel 16 EU-
kontrollmärken 

 

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



