

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství

ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 6. června 2003,



kterým se mění rozhodnutí 96/603/ES, kterým se stanoví seznam výrobků
patřících do tříd A „Bez příspěvku k požáru“ uvedených
v rozhodnutí 94/611/ES, kterým se provádí článek 20 směrnice Rady 89/106/EHS
o stavebních výrobcích



(oznámeno pod číslem K(2003) 1673)
(Text s významem pro EHP)
(2003/424/ES)



KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování
právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků1, ve
znění směrnice 93/68/EHS2,



s ohledem na rozhodnutí Komise 2000/147/ES ze dne 8. února 2000, kterým se
provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních
výrobků na oheň3, a zejména na čl. 1 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
vzhledem k těmto důvodům:

rozhodnutím Komise 96/603/ES4, ve znění rozhodnutí 2000/605/ES5, byl
stanoven seznam výrobků patřících do tříd A „Bez příspěvku k požáru“
uvedených v tabulkách 1 a 2 přílohy rozhodnutí Komise 94/611/ES6, ve
kterém byl popsán evropský klasifikační systém pro vyjádření reakce
stavebních výrobků na oheň ;




(1)

(2)

1

rozhodnutí 94/611/ES bylo nahrazeno rozhodnutím 2000/147/ES;

Úř. věst. L 40, 11. 2. 1989, s. 12.
Úř. věst. L 220, 30. 8. 1993, s. 1.
3
Úř. věst. L 50, 23. 2. 2000, s. 14.
4
Úř. věst. L 267, 19. 10. 1996, s. 23.
5
Úř. věst. L 258, 12. 10. 2000, s. 36.
6
Úř. věst. L 241, 19. 9. 1994, s. 25.
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Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství
poznámka k materiálu „Malty s anorganickými pojivy“ v tabulce uvedené
v příloze rozhodnutí 96/603/ES by měla být přizpůsobena technickému
pokroku;

(4)

rozhodnutí 96/603/ES by tedy mělo být odpovídajícím způsobem změněno;

(5)

opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro
stavebnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1



(3)





V tabulce uvedené v příloze rozhodnutí 96/603/ES se u materiálu „Malty
s anorganickými pojivy“ nahrazuje poznámka „Omítkoviny a podlahové stěrky
založené na jednom nebo více anorganických pojivech, např. cementu, vápně,
cementu pro zdění a sádře “ poznámkou „Omítkoviny, podlahové stěrky a omítky pro
zdění na bázi jednoho anorganického pojiva nebo více anorganických pojiv, např.
cementu, vápna, cementu pro zdění a sádry“.
Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.








V Bruselu dne 6. června 2003.

_____________

Za Komisi
Erkki LIIKANEN
člen Komise

