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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/106/EBE frá 21. desember
1988 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum
aðildarríkjanna um byggingarvörur (1), eins og henni var breytt
með tilskipun 93/68/EBE (2), einkum 13. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í 3. mgr. 13. gr. tilskipunar 89/106/EBE er kveðið á um tvær
mismunandi aðferðir við staðfestingu á samræmi vöru. Samkvæmt
4. mgr. 13. gr. ber framkvæmdastjórninni að velja aðferð í skilningi
framangreindrar 3. mgr. 13. gr. fyrir ákveðna vöru eða vöruflokk,
að höfðu samráði við fastanefndina um byggingarmál.

Valið milli aðferðanna tveggja skal fara fram í samræmi við
viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í 4. mgr. 13. gr.

Í 4. mgr. 13. gr. er kveðið á um að framkvæmdastjórnin skuli, að
því er varðar hvora aðferð um sig, velja ,,auðveldustu aðferðina af
þeim sem samrýmast öryggissjónarmiðum“. Þetta merkir að við
staðfestingu á samræmi vöru með tilliti til ákveðinnar vöru eða
vöruflokks er annaðhvort nauðsynlegt að í verksmiðjunni sé
framleiðslustýringarkerfi, sem framleiðandi ber ábyrgð á, eða það
verður að vera ástæða til að ætla að krafist sé afskipta
viðurkenndrar vottunarstofu svo að unnt sé að uppfylla
viðmiðanirnar sem um getur í 4. mgr. 13. gr. vegna ákveðinna vara.

Samkvæmt 4. mgr. 13. gr. ber að tilgreina þá aðferð sem þannig er
valin í umboðum og tækniforskriftum. Það er því æskilegt að nota
sömu skilgreiningu á vörum eða vöruflokkum og notuð er í
umboðum og tækniforskriftum.

Þess ber að geta að aðferðunum tveimur sem kveðið er á um í
3. mgr. 13. gr. er lýst ítarlega í 3. viðauka. Það er því nauðsynlegt
að tilgreina með skýrum hætti, með hliðsjón af 3. viðauka, hvernig
þessum tveimur aðferðum skuli beitt að því er varðar vöru eða
vöruflokk þar eð ákveðin kerfi eru tekin fram yfir önnur í
3. viðauka.

Aðferðin sem er tilgreind í a-lið 3. mgr. 13. gr. svarar til kerfanna
í ii-lið 2. liðar í 3. viðauka, fyrsta kosts án samfellds eftirlits, svo
og annars og þriðja kosts og aðferðin sem er tilgreind í b-lið
3. mgr. 13. gr. svarar til kerfanna í i-lið og ii-lið 2. liðar í 3. viðauka,
fyrsta kosts með samfelldu eftirliti.

Aðferðirnar sem kveðið er á um í þessari ákvörðun eru í samræmi
við álit fastanefndarinnar um byggingarmál.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.
Staðfesta skal samræmi vara og vöruflokka, sem eru tilgreind í
1. viðauka, með aðferð þar sem framleiðandi ber einn ábyrgð á
framleiðslustýringarkerfi sem tryggir að varan sé í samræmi við
viðeigandi tækniforskriftir.

2. gr.
Staðfesta skal samræmi vara, sem eru tilgreindar í 2. viðauka,
með aðferð þar sem gert er ráð fyrir þátttöku viðurkenndrar
vottunarstofu við mat og eftirlit með framleiðslustýringunni eða
vörunni sjálfri auk framleiðslustýringarkerfis framleiðanda.

3. gr.
Í stöðlunarumboðum skal tiltaka hvaða aðferð skuli nota til að
staðfesta samræmi samkvæmt 3. viðauka.

4. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 129, 14. 6. 1995, bls. 23, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/96 frá 4.
október 1996 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 40, 11. 2. 1989, bls. 12.

(2) Stjtíð. EB nr. L 220, 30. 8. 1993, bls. 1.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 31. maí 1995

um framkvæmd 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE um
byggingarvörur(*)

(95/204/EB)

Gjört í Brussel 31. maí 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.
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1. VIÐAUKI

- Forsteyptar steypuvörur til notkunar í léttum burðarvirkjum (1) eða í annað en burðarvirki (svo sem
girðingar, tengikassa fyrir fjarskipti, litla holkassa og klæðningareiningar).

- Varmaeinangrandi efni, sem flokkast í brunaviðbragðaflokka A, B eða C og sem eru þeim eiginleikum
gædd að nothæfi þeirra með tilliti til bruna breytist ekki í framleiðsluferlinu, og varmaeinangrandi
efni í flokkum D, E eða F (2).

- Hurðir, gluggar, hlið, hlerar og skyldar vörur, nema drifnar hurðir, hlið og brunaþolnar hurðir og
gluggar ásamt tilheyrandi búnaði, að neyðarbúnaði meðtöldum.

- Himnur og dúkar til ýmissa nota í byggingum, að undanskildum þeim sem getið er um í 2. viðauka
(þar með talið rakaþéttingar, rakavarnarlög og vatnsgufuvarnarlög).

2. VIÐAUKI

- Forsteyptar steypuvörur til notkunar í burðarvirkjum (einkum forspenntar holplötur, staurar og
möstur, niðurrekstrarstaurar, loftaplötur, loftaplötur með tengigrindum, holbitaeiningar, rifjaplötur,
ílangar burðareiningar (bitar og súlur), burðarveggjaeiningar, stoðveggjaeiningar, þakeiningar, síló,
stigar, brúargólfseiningar og stórir holkassar).

- Varmaeinangrandi efni með brunaeiginleika sem geta tekið breytingum meðan á framleiðsluferli
stendur og flokkast í brunaviðbragðaflokka A, B eða C (2).

- Drifnar hurðir og hlið ásamt brunaþolnum hurðum og gluggum, svo og viðeigandi búnaður, þar með
talinn neyðarbúnaður.

- Himnur og dúkar sem geta orðið fyrir eldi á notkunarstað (undirlagsklæðningar á þök, þakklæðningar
og rakavarnarlög).

(1) Hugtakið ,,til notkunar í léttum burðarvirkjum“ vísar til burðarvirkja sem eiga ekki að valda hruni mannvirkis né hluta
þess, óviðunandi formbreytingum eða meiðslum á fólki þótt þau gefi sig.

(2) Viðbrögð við bruna eru metin með tilliti til flokka og stiga sem mælt er fyrir um í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
94/611/EB (Stjtíð. EB nr. L 241 frá 16. 9. 1994) og í samræmi við hugtökin í 3. viðauka.
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3. VIÐAUKI

VÖRUFLOKKUR: VARMAEINANGRANDI
BYGGINGARVÖRUR (1/1)

1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/
Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi
í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara Áformuð not Stig eða flokkur/flokkar Kerfi til staðfestingar
(Viðbrögð við bruna)  á samræmi

Allar varmaeinangrandi Hvaðeina A - B - C (1) 1 (3)
vörur framleiddar í A - B - C (2) 3 (4)
verksmiðju og mótaðar D - E - F 4 (5)
á staðnum

(1) Efni sem hafa þá eiginleika að hætt er við að nothæfi þeirra með tilliti til bruna breytist í framleiðsluferlinu
(yfirleitt er um að ræða efni sem framleidd eru úr eldfimum hráefnum).

(2) Efni sem hafa þá eiginleika að nothæfi þeirra með tilliti til bruna breytist ekki í framleiðsluferlinu (yfirleitt er
um að ræða efni sem framleidd eru úr eldtraustum hráefnum).

(3) 1. kerfi: Sjá i-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina, án úttektarprófunar á sýnum.

(4) 3. kerfi: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina, annan kost.

(5) 4. kerfi: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina, þriðja kost.

2. Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til
staðfestingar á samræmi

2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki
þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein
lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir ,,engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við
1. mgr. 2. gr. byggingarvörutilskipunarinnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr.
byggingarvörutilskipunarinnar, lið 1.2.3. í grunnskjölunum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda
framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi
vörunnar í þeim efnum.

2.2. Að því er varðar vörur sem falla undir 1. kerfi og 3. kerfi takmarkast frumgerðarprófun vörunnar af
hálfu samþykkts aðila (sem framleiðandi skal óska eftir þegar um 3. kerfi er að ræða)(sjá a-lið 1. liðar
í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina) við eftirfarandi eiginleika:

- 21a: Eiginleika Evróflokka með tilliti til viðbragða við bruna  eins og fram kemur í ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 94/611/EB.
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VÖRUFLOKKUR: HURÐIR, GLUGGAR, HLERAR, HLIÐ OG
TILHEYRANDI BÚNAÐUR (1/3)

1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/
Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi
í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara Áformuð not Stig eða flokkur/flokkar Kerfi til staðfestingar
 á samræmi

Brunaþolnir gluggar, Við skiptingu í Allir 1 ( 1)
hurðir og tilheyrandi brunahólf
innbyggður búnaður

(1) 1. kerfi: Sjá i-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina, án úttektarprófunar á sýnum.

2. Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til
staðfestingar á samræmi

2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki
þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein
lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir ,,engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við
1. mgr. 2. gr. byggingarvörutilskipunarinnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr.
byggingarvörutilskipunarinnar, lið 1.2.3. í grunnskjölunum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda
framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi
vörunnar í þeim efnum.

2.2. Að því er varðar vörur sem falla undir 1. kerfi takmarkast frumgerðarprófun vörunnar af hálfu
samþykkts aðila (sjá a-lið 1. liðar í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina) við eftirfarandi
eiginleika:

- 22b: heilleika E,

- 22c: einangrun I,

- 22f: reykútbreiðslu S,

- 23a: sjálfvirka lokun C,

- 23b: sleppigetu (aðeins fyrir tilheyrandi búnað).
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VÖRUFLOKKUR: HURÐIR, GLUGGAR, HLERAR, HLIÐ OG

TILHEYRANDI BÚNAÐUR (2/3)

1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/
Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi
í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara Áformuð not Kerfi til staðfestingar
 á samræmi

Drifnar hurðir og hlið Hvaðeina 1 (1)

(1) 1. kerfi: Sjá i-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina, án úttektarprófunar á sýnum.

2. Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til
staðfestingar á samræmi

2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki
þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein
lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir ,,engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við
1. mgr. 2. gr. byggingarvörutilskipunarinnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr.
byggingarvörutilskipunarinnar, lið 1.2.3. í grunnskjölunum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda
framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi
vörunnar í þeim efnum.

2.2. Frumgerðarprófun vörunnar af hálfu samþykkts aðila (sjá a-lið 1. liðar í III. viðauka við
byggingarvörutilskipunina) takmarkast við eftirfarandi eiginleika:

- 23a: sjálfvirka lokun C.

VÖRUFLOKKUR: HURÐIR, GLUGGAR, HLERAR, HLIÐ OG
TILHEYRANDI BÚNAÐUR (3/3)

1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/
Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi
í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara Áformuð not Kerfi til staðfestingar
 á samræmi

Allar aðrar gerðir Allt annað 3 (1)
hurða og glugga

(1) 4. kerfi: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina, annan kost.
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2. Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til
staðfestingar á samræmi

2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki
þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein
lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir ,,engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við
1. mgr. 2. gr. byggingarvörutilskipunarinnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr.
byggingarvörutilskipunarinnar, lið 1.2.3. í grunnskjölunum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda
framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi
vörunnar í þeim efnum.

2.2. Frumgerðarprófun vörunnar af hálfu samþykkts aðila sem framleiðandi skal óska eftir (sjá a-lið 1.
liðar í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina) takmarkast við eftirfarandi eiginleika:

- 33a: vatnsheldni,

- 34f: losunarhraða hættulegra efna (aðeins fyrir áhrif innandyra),

- 43g: mótstöðu gegn vindálagi,

- 51b: einangrunarstuðul fyrir hljóð sem berast beint um loft (aðeins notað þar sem
gerðar eru kröfur um hljóðeðlisfræðilega eiginleika),

- 61a: varmaviðnám,

- 61b: loftþéttleika.

VÖRUFLOKKUR: HIMNUR OG DÚKAR (1/5)

1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/
Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi
í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara Áformuð not Stig eða flokkur/flokkar Kerfi til staðfestingar
 á samræmi

Rakaþéttiplötur Við rakaþéttingu 3 (1)
gólfa í húsum og
kjallaraveggja og
-gólfa

(1) 3. kerfi: Sjá ii-lið 2. liðar III. viðauka við byggingarvörutilskipunina, annan kost.

2. Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til
staðfestingar á samræmi

2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki
þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein
lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir ,,engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við
1. mgr. 2. gr. byggingarvörutilskipunarinnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr.
byggingarvörutilskipunarinnar, lið 1.2.3. í grunnskjölunum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda
framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi
vörunnar í þeim efnum.
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2.2. Frumgerðarprófun vörunnar af hálfu samþykkts aðila sem framleiðandi skal óska eftir (sjá a-lið 1.

lið III. viðauka við byggingarvörutilskipunina) takmarkast við eftirfarandi eiginleika:

- 33a: vatnsheldni.

VÖRUFLOKKUR: HIMNUR OG DÚKAR (2/5)

1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/
Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi
í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara Áformuð not Stig eða flokkur/flokkar Kerfi til staðfestingar
 á samræmi

Rakavarnarlög Við múrverk 3 (1)

(1) 3. kerfi: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina, annan kost.

2. Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til
staðfestingar á samræmi

2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki
þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein
lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir ,,engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við
1. mgr. 2. gr. byggingarvörutilskipunarinnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr.
byggingarvörutilskipunarinnar, lið 1.2.3. í grunnskjölunum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda
framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi
vörunnar í þeim efnum.

2.2. Frumgerðarprófun vörunnar af hálfu samþykkts aðila sem framleiðandi skal óska eftir (sjá a-lið 1.
liðar í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina) takmarkast við eftirfarandi eiginleika:

- 33a: vatnsheldni.

VÖRUFLOKKUR: HIMNUR OG DÚKAR (3/5)

1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/
Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi
í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara Áformuð not Stig eða flokkur/flokkar Kerfi til staðfestingar
(Viðbrögð við bruna)  á samræmi

Þakundirlag Notað þar sem  A - B - C 1 (1)
byggingarvaran gæti D - E 2+ (2)
orðið fyrir brunaáraun
Öll önnur notkun 3 (3)

(1) 1. kerfi: Sjá i-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina, án úttektarprófunar á sýnum.

(2) Kerfi 2+: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina, fyrsta kost, ásamt vottun á
framleiðslustýringu verksmiðjunnar þar sem samþykktur aðili annast stöðugt eftirlit, mat og samþykki.

(3) 3. kerfi: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina, annan kost.
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2. Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til
staðfestingar á samræmi

2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki
þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein
lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir ,,engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við
1. mgr. 2. gr. byggingarvörutilskipunarinnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr.
byggingarvörutilskipunarinnar, lið 1.2.3. í grunnskjölunum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda
framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi
vörunnar í þeim efnum.

2.2. Að því er varðar vörur sem falla undir 1. kerfi takmarkast frumgerðarprófun vörunnar af hálfu
samþykkts aðila (sjá a-lið 1. liðar í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina) við eftirfarandi
eiginleika:

- 21a: Eiginleikar Evróflokka með tilliti til viðbragða við bruna  eins og fram kemur í ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 94/611/EB.

2.3. Að því er varðar vörur sem falla undir 3. kerfi takmarkast frumgerðarprófun vörunnar af hálfu
samþykkts aðila sem framleiðandi skal óska eftir (sjá a-lið 1. liðar í III. viðauka við
byggingarvörutilskipunina) við eftirfarandi eiginleika:

- 33a: vatnsheldni.

VÖRUFLOKKUR: HIMNUR OG DÚKAR (4/5)

1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/
Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi
í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara Áformuð not Stig eða flokkur/flokkar Kerfi til staðfestingar
(Viðbrögð við bruna)  á samræmi

Þakplötur Í þök 2+ (1)

(1) Kerfi 2+: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina, fyrsta kost, ásamt vottun á
framleiðslustýringu verksmiðjunnar þar sem samþykktur aðili annast stöðugt eftirlit, mat og samþykki.

2. Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til
staðfestingar á samræmi

2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki
þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein
lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir ,,engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við
1. mgr. 2. gr. byggingarvörutilskipunarinnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr.
byggingarvörutilskipunarinnar, lið 1.2.3. í grunnskjölunum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda
framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi
vörunnar í þeim efnum.
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VÖRUFLOKKUR: HIMNUR OG DÚKAR (5/5)

1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/
Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi
í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara Áformuð not Stig eða flokkur/flokkar Kerfi til staðfestingar
(Viðbrögð við bruna)  á samræmi

Vatnsgufuvarnarlög Notað þar sem byggingar- A - B - C 1 (1)
varan gæti orðið fyrir D - E 2+ (2)
brunaáraun
Öll önnur notkun 3 (3)

(1) 1. kerfi: Sjá i-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina, án úttektarprófunar á sýnum.

(2) Kerfi 2+: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina, fyrsta kost, ásamt vottun á framleiðslustýringu
verksmiðjunnar þar sem samþykktur aðili annast stöðugt eftirlit, mat og samþykki.

(3) 3. kerfi: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina, annan kost.

2. Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til
staðfestingar á samræmi

2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki
þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein
lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir ,,engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við
1. mgr. 2. gr. byggingarvörutilskipunarinnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr.
byggingarvörutilskipunarinnar, lið 1.2.3. í grunnskjölunum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda
framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi
vörunnar í þeim efnum.

2.2. Að því er varðar vörur sem falla undir 1. kerfi takmarkast frumgerðarprófun vörunnar af hálfu
samþykkts aðila (sjá a-lið 1. liðar í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina) við eftirfarandi
eiginleika:

- 21a: Eiginleikar Evróflokka með tilliti til viðbragða við bruna eins og fram kemur í ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 94/611/EB.

2.3. Að því er varðar vörur sem falla undir 3. kerfi takmarkast frumgerðarprófun vörunnar af hálfu
samþykkts aðila sem framleiðandi skal óska eftir (sjá a-lið 1. liðar í III. viðauka við
byggingarvörutilskipunina) við eftirfarandi eiginleika:

- 33b: vatnsþéttleiki.
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VÖRUFLOKKUR: FORSTEYPTAR STEYPUVÖRUR: VENJULEGAR,
LÉTTAR, GUFUSÆFÐAR, LOFTBLANDAÐAR (1/2)

1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/
Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi
í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara Áformuð not Stig eða flokkur/flokkar Kerfi til staðfestingar
(Viðbrögð við bruna)  á samræmi

Forsteyptar Í burðarvirki 2+ (1)
steypuvörur

(1) Kerfi 2+: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina, fyrsta kost, ásamt vottun á
framleiðslustýringu verksmiðjunnar þar sem samþykktur aðili annast stöðugt eftirlit, mat og samþykki.

2. Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til
staðfestingar á samræmi

2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki
þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein
lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir ,,engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við
1. mgr. 2. gr. byggingarvörutilskipunarinnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr.
byggingarvörutilskipunarinnar, lið 1.2.3. í grunnskjölunum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda
framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi
vörunnar í þeim efnum.

VÖRUFLOKKUR: FORSTEYPTAR STEYPUVÖRUR: VENJULEGAR,
LÉTTAR, GUFUSÆFÐAR, LOFTBLANDAÐAR (2/2)

1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/
Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi
í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara Áformuð not Stig eða flokkur/flokkar Kerfi til staðfestingar
 á samræmi

(Viðbrögð við bruna)

Forsteyptar Í létt burðarvirki eða 4 (1)
steypuvörur annað en burðarvirki

(1) 4. kerfi: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvörutilskipunina, þriðja kost.

2. Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til
staðfestingar á samræmi

2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki
þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein
lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir ,,engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við
1. mgr. 2. gr. byggingarvörutilskipunarinnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr.
byggingarvörutilskipunarinnar, lið 1.2.3. í grunnskjölunum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda
framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi
vörunnar í þeim efnum.


