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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 26. září 2000,

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(2000) 2640)

(Text s významem pro EHP)

(2000/605/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. pro-
since 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských
států týkajících se stavebních výrobků (1), ve znění směrnice
93/68/EHS (2), a zejména na článek 20 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutím Komise 96/603/ES (3) se stanoví seznam
výrobků patřících do tříd A „Bez příspěvku k požáru“ uve-
dených v tabulkách 1 a 2 přílohy rozhodnutí Komise
94/611/ES (4), které popisuje evropský klasifikační systém
pro vyjádření reakce stavebních výrobků na oheň.

(2) Rozhodnutí 94/611/ES bylo nahrazeno rozhodnutím
Komise 2000/147/ES (5), které se již nevztahuje ke třídám
A, což nutně vyžaduje změnu rozhodnutí 96/603/ES.

(3) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem
Stálého výboru pro stavebnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 96/603/ES se mění takto:

1. V článku 1 se první odstavec nahrazuje tímto:

„Materiály a výrobky z nich zhotovené, které jsou uvedeny
v příloze tohoto rozhodnutí, jsou pro svou nízkou úroveň
hořlavosti a za podmínek rovněž uvedených v příloze
zařazeny do tříd A1 a A1FL stanovených v tabulkách 1 a 2
přílohy rozhodnutí 2000/147/ES.“

2. Příloha se mění takto:

a) název se nahrazuje tímto:

„Materiály, které mohou být z hlediska reakce na oheň
zařazeny bez zkoušení do tříd A1 a A1FL stanovených
v rozhodnutí 2000/147/ES.“;

b) obecné poznámky se mění takto:

i) v prvním a třetím odstavci se slova „do tříd A“ nahra-
zují slovy „do třídy A1 a třídy A1FL“;

ii) v prvním a čtvrtém odstavci se slova „(podle nižší hod-
noty)“ nahrazují slovy „(podle vyšší hodnoty)“.
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Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. září 2000.

Za Komisi

Erkki LIIKANEN

člen Komise
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