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Importør

Importør = Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU, og som bringer en byggevare fra et
tredjeland i omsætning på det europæiske marked.
Artikel 13 i byggevareforordningen beskriver, hvilke opgaver og forpligtigelser, der påhviler dig som
importør, når du markedsfører og sælger byggevarer. Læs bestemmelserne i Artikel 13 her:

1

Importørerne bringer kun [må kun bringe] byggevarer, der opfylder de gældende krav i denne forordning, i omsætning på EU-markedet.

Før de bringer en byggevare i omsætning, sikrer importørerne, at vurderingen og kontrollen af
ydeevnens konstans er blevet udført af fabrikanten. De sikrer, at fabrikanten har udarbejdet den
tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, andet afsnit, og ydeevnedeklarationen
i henhold til artikel 4 og 6.

2

De sikrer også, at varen, hvor det kræves, er forsynet med CE-mærkning, at varen er ledsaget af den
krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 11, stk. 4 og 5.
Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at en byggevare ikke er i overensstemmelse med
ydeevnedeklarationen eller ikke overholder andre gældende krav i denne forordning, bringer importøren ikke denne byggevare i omsætning, før den opfylder den medfølgende ydeevnedeklaration
og overholder andre gældende krav i denne forordning eller ydeevnedeklarationen er rettet.
Derudover skal importøren, når byggevaren udgør en risiko, underrette fabrikanten samt markedsovervågningsmyndighederne herom.

3

Importørerne skal på byggevaren, eller hvis dette ikke er muligt, på emballagen eller i et dokument,
der ledsager byggevaren, angive deres navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og den adresse, hvor de kan kontaktes.

4

Importørerne skal, når de gør en byggevare tilgængelig på markedet, sikre, at varen ledsages af en
brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et sprog fastsat af den pågældende medlemsstat, som
er letforståeligt for brugerne. [I Danmark skal den være på dansk.]

Kend din byggevare

Importørens forpligtigelser fortsat...

5

Importørerne skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelserne for byggevarer, som de har
ansvaret for, ikke bringer deres overensstemmelse med ydeevnedeklarationen og deres overholdelse af andre gældende krav i denne forordning i fare.

6

Når det anses for hensigtsmæssigt for at sikre nøjagtigheden, pålideligheden og stabiliteten af en
byggevares deklarerede ydeevne, skal importøren foretage stikprøvekontrol af byggevarer, der er
bragt i omsætning eller gjort tilgængelige på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register
over klager, varer, der ikke opfylder kravene, og varetilbagekaldelser samt holde distributørerne orienteret om denne overvågning.

7

Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at en byggevare, som importøren har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med ydeevnedeklarationen eller ikke overholder andre gældende
krav i denne forordning, skal importøren straks træffe de nødvendige afhjælpende foranstaltninger
for at bringe den pågældende byggevare i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække den tilbage eller kalde den tilbage.
Endvidere skal importøren, hvis varen udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale
myndigheder i de medlemsstater, hvor importøren har gjort byggevaren tilgængelig, herom og give
nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne
afhjælpende foranstaltninger.

8

Importørerne skal i den periode, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, opbevare en kopi af ydeevnedeklarationen, så den er til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne, og sikre, at den tekniske dokumentation stilles til rådighed for disse myndigheder, hvis de anmoder herom.

9

Importørerne skal, i forlængelse af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning, give
den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere byggevarens overensstemmelse med ydeevnedeklarationen og overholdelse af andre gældende krav i denne forordning,
på et for denne myndighed letforståeligt sprog. De skal, hvis denne myndighed anmoder herom,
samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at eliminere de risici, som byggevarer, de
har bragt i omsætning, udgør.
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