
BESTEMMELSER FOR BENYTTELSE — EU-

CERTIFICERINGSMÆRKER 

 

 Bør udformes på en klar og forståelig måde. 
 

dvs. med tilstrækkelig klarhed og præcision til, at læseren er i stand til at forstå de krav, 

der skal opfyldes for at benytte EU-certificeringsmærket. 

 

 Skal indgives senest to måneder fra datoen for fremsendelsen af ansøgningen om EU-

certificeringsmærke. 

 

 Skal være forenelig med offentlig orden og sædelighed. 

f.eks. vil ansøgeren ikke have ret til at gennemføre certificeringen, hvis lovgivningens 
bestemmelser ikke er overholdt; skelnen mellem markedsaktørerne med hensyn til 
bemyndigelse eller betingelser for benyttelse må ikke foretages uden gyldig grund 
(manglende objektive kriterier eller brug af uantagelige kriterier). 
 

 Skal indeholde følgende obligatoriske oplysninger som krævet i artikel 17 i 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1431 af 18. maj 2017: 

 

 
1. Ansøgerens navn. 
 

 

 
2. En erklæring fra ansøgeren om, at denne ikke udøver en erhvervsvirksomhed, der 

omfatter levering af varer eller tjenesteydelser af den slags, der er certificeret. 
 

 
”Jeg erklærer hermed, at jeg ikke udfører erhvervsvirksomhed, der omfatter levering 
af [varer] [tjenesteydelser] [varer og tjenesteydelser] af den slags, der er 
certificeret”. 

 

3. En gengivelse af EU-certificeringsmærket. 
 

 
Gengivelsen af tegnet skal være præcist den samme som den, der fremgår af 
ansøgningen. 

 

4. De varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af EU-certificeringsmærket. 
 

 
Fortegnelsen over varer og/eller tjenesteydelser skal være nøjagtigt den samme 
som den, der er indeholdt i ansøgningen. 

 

5. De egenskaber hos varer og/eller tjenesteydelser, der skal certificeres af EU-
certificeringsmærket, (f.eks. materialet, den måde, hvorpå varerne fremstilles eller 
tjenesteydelserne ydes, kvalitet og nøjagtighed). 

 



 
 Egenskaberne skal være klart angivet og begrundet med hensyn til, hvilke varer 

og/eller tjenesteydelser, der certificeres, idet det er vigtigt for den relevante 
kundekreds klart og tydeligt at kunne forstå dem. 

 
 Såfremt der er tale om en bred vifte af produkter, hvor der er forskellige 

egenskaber, der skal certificeres, skal de standarder, der skal certificeres, angives 
for hver af de forskellige typer af varer, afhængigt af den enkelte produktkategori. 

 
 For så vidt angår tjenesteydelser skal deres egenskaber og ikke 

tjenesteudbydernes funktioner angives for hver af de forskellige typer af 
tjenesteydelser. 
 

 Egenskaberne kan beskrives i generelle vendinger. Det er ikke nødvendigt at 
beskrive alle tekniske aspekter og specifikationer i detaljer, og beskrivelsen kan ske 
blot i form af henvisninger til officielle (dvs. private eller offentlige organer) eller 
almindeligt tilgængelige kilder (f.eks. fra ansøgeren selv) ved hjælp af bilag eller 
direkte links til websteder. 

 
 De omhandlede varer eller tjenesteydelser kan ikke certificeres med hensyn til 

deres geografiske oprindelse, som fastsat i artikel 83, stk. 1, i EU-
varemærkeforordningen. 

 

6. Betingelserne for benyttelse af EU-certificeringsmærket, herunder sanktioner. 
 

 
 Det skal angives, hvilke specifikke betingelser for benyttelse, der gælder for den 

bemyndigede bruger: 
- at mærket skal benyttes som et EU-certificeringsmærke 
- hvorvidt der skal afholdes gebyrer i forbindelse med benyttelsen af mærket 
- osv. 

 
 Det er obligatorisk at angive, hvilke sanktioner, der finder anvendelse, såfremt: 

- betingelserne for benyttelsen ikke overholdes, og  
- EU-certificeringsmærket misbruges. 
 

7. De personer, som har ret til at benytte EU-certificeringsmærket. 
 

 
 Klar angivelse af, hvem der er berettiget til at benytte EU-certificeringsmærket: 

(i) Enhver person, der opfylder den krævede standard (som specificeret i punkt 5 
og 6) 

(ii) En nærmere angivet kategori af personer (de objektive kriterier skal klart 
fastlægges) 

 
 Såfremt ansøgeren ønsker at opstille en oversigt over bemyndigede brugere af EU-

certificeringsmærket, skal der henvises hertil ved et link til et websted, så en 
systematisk opdatering er mulig, uden at det er nødvendigt at ændre 
bestemmelserne for benyttelse. 

 

8. Hvordan certificeringsorganet skal afprøve disse egenskaber og overvåge 
benyttelsen af EU-certificeringsmærket. 

 



 
 Det er nødvendigt nærmere at angive de testmetoder, der er anvendt, samt den 

tilsynsordning, der er anvendt af ansøgeren/ejeren af EU-certificeringsmærket for at 
sikre, at de udpegede varer og/eller tjenesteydelser rent faktisk har de certificerede 
egenskaber: 
 

- afprøvnings- og overvågningsmetoder og -hyppighed 
- kvalifikationer, som de personer, der gennemfører afprøvningerne og 

overvågningen, har 
- faktorer, der udløser yderligere eller udvidede afprøvninger eller 

overvågningsforanstaltninger 
- osv. 
 
Begge sæt foranstaltninger (afprøvning og overvågning) skal beskrives af 
ansøgeren med tilstrækkelig klarhed, således at det overbeviser kontoret, og 
markedsaktørerne, om, at disse er tilstrækkelige til at sikre, at certificeringsmærket 
reelt omfatter varer og/eller tjenesteydelser, der er rent faktisk er certificerede. 
 

 Ansøgeren behøver ikke nødvendigvis gennemføre afprøvningerne eller overvåge 
betingelserne for benyttelse. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at 
samarbejde med mere specialiserede eksterne afprøvnings- og/eller 
overvågningsinstanser. 

 
 Tilsvarende kan afprøvning af de udpegede varer og/eller tjenesteydelser, samt 

overvågning af betingelserne for benyttelse, være begrænset til stikprøvekontrol og 
behøver ikke at omfatte samtlige certificerede varer eller brugere. 

 

Bemærk: Såfremt ansøgeren supplerer de obligatoriske oplysninger i bestemmelserne for 

benyttelse med bilag, bør disse være klart identificeret med et nummer i teksten i 

bestemmelserne for benyttelse og i de vedhæftede dokumenter med henblik på at sætte 

læseren i stand til let at identificere deres sammenhæng og sikre fortsat overensstemmelse. 

 




