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                              ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                  2002/EES/47/10 

frá 26. september 2000 

um breytingu á ákvörðun 96/603/EB um samantekt skrár yfir vörur sem falla undir flokk A 
,,Stuðlar ekki að útbreiðslu elds“ sem kveðið er á um í ákvörðun 94/611/EB um framkvæmd 

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

(tilkynnt með númeri C(2000) 2640) 

 (2000/605/EB)

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 byggingar-
vörur (1), eins og henni var breytt með tilskipun 
93/68/EBE (2), einkum 20. gr, 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/603/EB (3) er 

tekin saman skrá yfir vörur sem falla undir flokk A 
,,Stuðlar ekki að útbreiðslu elds“ sem kveðið er á um í 
töflu 1 og 2 í viðaukanum við ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 94/611/EB (4), en í henni er lýst evrópska 
flokkunarkerfinu sem notað er til að flokka 
byggingavörur eftir nothæfi með tilliti til viðbragða 
við bruna. 

 
2) Í stað ákvörðunar 94/611/EB er komin ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2000/147/EB (5), þar sem 
ekki er getið um flokk A en það veldur því að 
nauðsynlegt er að breyta ákvörðun 96/603/EB. 

 
3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 

eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um bygg-
ingarmál. 

 

 

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 258, 12.10.2000, bls. 36, var nefnd í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 3/2002 frá 1. febrúar 2002 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna nr. 18, 4.4.2002, bls. 4. 

(1)  Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 12. 
(2)  Stjtíð. EB L 220, 30.8.1993, bls. 1. 
(3)  Stjtíð. EB L 267, 19.10.1996, bls. 23. 
(4)  Stjtíð. EB L 241, 16.9.1994, bls. 25. 
(5)  Stjtíð. EB L 50, 23.2.2000, bls. 14. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Ákvörðun 96/603/EB er breytt sem hér segir: 
 
1. Í stað fyrstu málsgreinar í 1. gr. komi eftirfarandi: 
 

„Efnin og byggingarvörur úr þeim, sem eru talin upp í 
viðaukanum við þessa ákvörðun, skulu falla undir flokk 
A1 og A1FL vegna þess hve lítt eldfim þau eru og með 
fyrirvara um skilyrðin sem fram koma í viðaukanum, 
sbr. töflur 1 og 2 í viðaukanum við ákvörðun 
2000/147/EB.“; 

 
2. viðaukinn breytist sem hér segir: 
 

a) í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi: 
 

„Efni, sem skulu án prófunar teljast til flokks A1 og 
A1FL samkvæmt ákvörðun 2000/147/EB með tilliti til 
viðbragða við bruna.“ 

 
b) almennu athugasemdirnar breytist sem hér segir: 

 
i) í stað „flokki A“ í fyrstu og þriðju málsgrein 

komi „flokki A1 og A1FL“. 
 
 
ii) í stað „(hvort heldur er lægra)“ í fyrstu og fjórðu 

málsgrein komi „(eftir því hvor viðmiðunin er 
strangari)“. 
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2. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 26. september 2000. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Erkki LIIKANEN 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 


