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BETRAGTNING 34
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For at fabrikanterne kan påvise, at de byggevarer, der er omfattet 
af den frie bevægelighed for varer, opfylder de relevante EU-krav, 
er det nødvendigt at kræve en overensstemmelseserklæring, der 
supplerer ydeevnedeklarationen, således at reguleringssystemet 
for byggevarer bringes tættere på forordning (EF) nr. 765/2008. 



BETRAGTNING 66
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For at imødegå en almindelig mangelfuld praksis hos 
akkrediteringsorganer er det nødvendigt at sikre, at 
akkrediteringsorganerne benytter denne forordning som 
grundlag for akkreditering og ikke de ofte afvigende standarder.

Det er også vigtigt at sikre, at akkrediteringsorganerne vurderer 
det ansøgende organs og ikke en koncerns evne, da det er det 
ansøgende organ selv, der skal være ansvarlig for den fremtidige 
certificering. 



FORORDNING 765:2008. DEFINITIONER
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(10) »akkreditering«: en attestering foretaget af et 
nationalt akkrediteringsorgan af, at et 
overensstemmelsesvurderingsorgan opfylder de krav, der 
er fastsat i de harmoniserede standarder, og i givet fald alle 
andre supplerende krav, herunder dem, der er fastsat i de 
relevante sektorordninger om at udføre de specifikke 
overensstemmelsesvurderingsopgaver



ARTIKEL 49 STK 6
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Den bemyndigende myndighed skal have et tilstrækkelig stort kompetent personale 
og tilstrækkelig finansiering til, at den kan udføre sine opgaver behørigt. 

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter et 
minimumsantal årsværk, der anses for tilstrækkeligt til korrekt overvågning af 
bemyndigede organer, hvis det er relevant i forbindelse med specifikke 
overensstemmelsesvurderingsopgaver. 

Hvis overvågningen foretages af et nationalt akkrediteringsorgan eller et organ som 
omhandlet i artikel 48, stk. 3, gælder dette minimumsantal for dette organ. 



BETRAGTNING 67
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For at opnå lige vilkår og undgå retlig usikkerhed bør de 
bemyndigede organers forpligtelser fastsættes tydeligere og 
gøres udtrykkelige, og dette bør gælde for både deres 
vurderings- og kontrolaktiviteter og de dermed forbundne 
aspekter. 



BYGGEVAREFORORDNINGEN SYSTEM 3

7

Det bemyndigede organ udsteder attesten for ydeevne og 

overensstemmelse på grundlag af: 

i) en bekræftelse af, at varetypen og varekategorien er fastlagt korrekt, 

og af, at varens ydeevne er vurderet korrekt, på grundlag af 

typeprøvning (på grundlag af stikprøveudtagning foretaget af 

fabrikanten), typeberegning eller tabelværdier og i alle disse tilfælde en 

gennemgang af dokumentationen for varen 

ff) en kontrol på 20 tilfældige punkter omfattet af litra a), nr. iii) og iv), 

og afvise at udstede en attest, hvis det konstaterer mere end to tilfælde af 

manglende overensstemmelse eller ét tilfælde af særlig alvorlig 

manglende overensstemmelse blandt disse 20 punkter og de øvrige 

kontroller, der skal foretages i henhold til dette stykke. 



BYGGEVAREFORORDNINGEN SYSTEM 3
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Fabrikanten gennemfører: 

i) en vurdering af varens ydeevne udført på grundlag af typeprøvning 

(herunder af stikprøver, der er repræsentative for typen), 

typeberegning eller tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for 

varen 

ff) fabrikkens egen produktionskontrol 

ccc) kontrol af, om den tekniske dokumentation indeholder fuld 

dokumentation for korrekt anvendelse af denne forordning med 

hensyn til vurdering af ydeevne

iv) kontrol af, om den tekniske dokumentation indeholder fuld 

dokumentation for overensstemmelse med produktkravene i denne 

forordning. 



BETRAGTNING 68
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For at undgå specifikke forbindelser mellem bemyndigede 
organers personale og fabrikanterne bør de bemyndigede 
organer sikre rotation mellem det personale, der 
udfører forskellige overensstemmelsesvurderingsopgaver. 



BETRAGTNING 69
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Medlemsstaternes myndigheder kan have spørgsmål, som kun et 
bestemt bemyndiget organ kan besvare. Bemyndigede organer 
bør derfor også besvare eventuelle spørgsmål fra 
myndighederne i andre medlemsstater. 



BETRAGTNING 70
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For at gøre det lettere for alle myndigheder at identificere 
bemyndigede organers, fabrikanters og varers manglende 
overensstemmelse og for at sikre lige vilkår bør bemyndigede 
organer have beføjelse og være forpligtet til, hvis manglende 
overensstemmelse klart kan påvises, proaktivt at fremsende 
oplysninger om manglende overensstemmelse til relevante 
markedsovervågningsmyndigheder eller bemyndigende 
myndigheder. Bemyndigede organer bør imidlertid ikke 
overskride oplysningsforpligtelsen ved at undersøge andre 
aktører end deres egne kunder eller ligestillede. 



BETRAGTNING 71
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Med henblik på at skabe lige vilkår for bemyndigede organer og 
fabrikanter bør koordineringen mellem de bemyndigede organer 
styrkes. Eftersom kun halvdelen af de nuværende bemyndigede 
organer deltager på eget initiativ i de aktiviteter, der udføres i 
den allerede eksisterende koordineringsgruppe for bemyndigede 
organer, bør det derfor være obligatorisk at deltage heri. 



ARTIKEL 50 PUNKT 6 ÆNDRE IKKE:
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Et bemyndiget organ skal kunne udføre alle de 
tredjepartsopgaver i vurderings- og 
kontrolprocessen, der er overdraget til det i henhold til 
bilag V, og for hvilke det er blevet notificeret, uanset 
om disse opgaver udføres af det bemyndiget organ selv 
eller på dets vegne og på dets ansvar. 



ARTIKEL 50 PUNKT 6 ÆNDRE IKKE:
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De bemyndigende myndigheder må kun bemyndige 
organer, som opfylder kravene i artikel 50. 
De skal underrette Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater, navnlig ved hjælp af det elektroniske 
notifikationsværktøj, der er udviklet og forvaltes af 
Kommissionen. 
Undtagelsesvis accepteres en papirudskrift af 
notifikationen i de tilfælde, der er omhandlet i bilag VI, 
og for hvilke der ikke findes et hensigtsmæssigt 
elektronisk værktøj. 



ARTIKEL 61 PUNKT 2 ÆNDRE IKKE:
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De bemyndigede organer giver de andre organer, der er 
bemyndiget i henhold til denne forordning og udfører lignende 
tredjepartsopgaver i overensstemmelse med vurderings- og 
kontrolsystemerne og for varer, som er omfattet af den samme 
harmoniserede tekniske specifikation, relevante oplysninger om 
spørgsmål vedrørende negative og, efter anmodning, positive 
resultater af disse vurderinger og kontroller, herunder navnlig 
tilfælde, hvor udstedelse af attester eller prøvningsrapporter er 
blevet nægtet, samt om begrænsninger, suspenderinger eller 
tilbagetrækninger af attester eller prøvningsrapporter. 



ARTIKEL 61 PUNKT 2 ÆNDRE IKKE:
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Efter anmodning fra andre bemyndigede organer eller en 
myndighed skal et bemyndiget organ bekræfte status 
for de attester eller prøvningsrapporter, som det har 
udstedt. 
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