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                                                           ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                  2008/EES/73/21 

frá 22. nóvember 2005 

um breytingu á ákvörðun 2001/671/EB um framkvæmd tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er 
varðar flokkun þaka og þakklæðninga eftir nothæfi með tilliti til bruna af völdum 
 utanaðkomandi elds (*) 

(tilkynnt með númeri C(2005) 4437) 

 (2005/823/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 stjórnsýslu-
fyrirmælum aðildarríkjanna um byggingarvörur (1), einkum a-
lið 2. mgr. 20. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/671/EB frá 
21. ágúst 2001 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 
89/106/EBE um flokkun þaka og þakklæðninga eftir 
nothæfi með tilliti til bruna af völdum utanaðkomandi 
elds (2) er sett  fram flokkunarkerfi fyrir þök og þak-
klæðningar eftir nothæfi með tilliti til bruna af völdum 
utanaðkomandi elds. 

2) Í kjölfar endurskoðunar ber að setja fram nýja flokka til 
að mæta eftirlitsþörf Írlands og Breska konungsríkisins. 

3) Því ber að breyta ákvörðun 2001/671/EB til samræmis 
við þetta. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
byggingarmál. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Viðaukanum við ákvörðun 2001/671/EB er breytt til sam-
ræmis við viðaukann við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 22. nóvember 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 307, 25.11.2005, bls. 53. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 84/2006 frá 7. júlí 
2006 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006, bls. 14. 

(1) Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 12. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 
284, 31.10.2003, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB L 235, 4.9.2001, bls. 20.  
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VIÐAUKI 

Viðaukanum við ákvörðun 2001/671/EB er breytt sem hér segir. 

1. þættinum FORMÁLSORÐ er breytt sem hér segir: 

a) í stað fyrstu málsgreinar komi „Nota skal ENV 1187:2002 og uppfærðar síðari útgáfur. Uppfærða útgáfan skal m.a. 
innihalda nýjar endurskoðanir/breytingar á ENV-útgáfu þessa staðals (evrópskur forstaðall) eða EN-útgáfu þessa 
staðals (evrópskur staðall)“, 

b í annarri málsgrein kemur „ENV 1187:2002“ í stað „CR 1187:2001“ og í fyrstu línu kemur „fjórar“ í stað „þrjár“, 

2. þættinum TÁKN er breytt sem hér segir: 

a) í fyrstu línu kemur „fjórum“ í stað „þremur“, 

b í stað allra tilvísana í „CR 1187:2001“ komi „ENV 1187:2002“, 

c) „— ENV 1187:2002 prófun 4: XROOF(t4), þar sem t4 = neistaflug + vindur + viðbótargeislahiti“ er sett inn á eftir lín-
unni fyrir CR 1187:2001 prófun 3, 

3. eftirfarandi línur bætist við í töfluna: 

Prófunaraðferð Flokkur Flokkunarviðmiðanir 

„ENV 1187:2002 prófun 4  BROOF (t4) Öll eftirtalin skilyrði skulu uppfyllt: 
— Enginn eldur kemst í gegnum þakkerfi innan 1 klukku-

stundar 
— Í forprófun, eftir að prófunarlogi hefur verið fjar-

lægður, 
— Sýni loga í < 5 mínútur 
— Í forprófun breiðast logar < 0,38 m yfir brunasvæðið 

 CROOF (t4) Öll eftirtalin skilyrði skulu uppfyllt: 
— Enginn eldur kemst í gegnum þakkerfi innan 30 

mínútna 
— Í forprófun, eftir að prófunarlogi hefur verið fjar-

lægður, loga sýni í < 5 mínútur 
— Í forprófun breiðast logar < 0,38 metra yfir bruna-

svæðið 

 DROOF (t4) — Öll eftirtalin skilyrði skulu uppfyllt: 
— Eldur kemst í gegnum þakkerfið á 30 mínútum en 

kemst ekki í gegn við forprófun með loga 
— Í forprófun, eftir að prófunarlogi hefur verið fjar-

lægður, loga sýni í < 5 mínútur 
— Í forprófun breiðast logar < 0,38 metra yfir bruna-

svæðið 

 EROOF (t4) 
 

— Öll eftirtalin skilyrði skulu uppfyllt: 
— Eldur kemst í gegnum þakkerfið á 30 mínútum en 

kemst ekki í gegn við forprófun með loga 
— Engin stjórn er á útbreiðslu logans 

 FROOF (t4) Ekkert nothæfisstig ákvarðað 

* Vekja skal athygli á því ef dropar falla frá neðri hlið sýnisins, vélrænum bilunum og myndun gata með því að bæta viðskeytinu „x“ 
við merkinguna til að tilgreina að eitt eða fleiri þessara atvika hafi átt sér stað meðan á prófuninni stóð. Að auki skal, í samræmi við 
halla vörunnar meðan á prófuninni stendur, bæta stöfunum EXT.F til að tilgreina „flatt eða lárétt sýni“ og EXT.S til að tilgreina 
„hallandi sýni“. 

 
 
 


