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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

                                                            ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                        2010/EES/6/26 

frá 15. maí 2007 

um breytingu á ákvörðun 2003/43/EB um röðun tiltekinna byggingarvara í flokka eftir nothæfi 
með tilliti til viðbragða við bruna að því er varðar þiljur sem eru unnar úr viði (*) 

(tilkynnt með númeri C(2007) 2045) 

 (2007/348/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 byggingarvörur (1), einkum a-lið 2. mgr. 20. 
gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/43/EC (2) 
setur fram flokka byggingarvara eftir nothæfi með tilliti 
til viðbragða við bruna. 

2) Nauðsynlegt er að laga ákvörðun 2003/43/EB frekar að 
tækniframförum að því er varðar þiljur sem unnar eru úr 
viði. 

3) Því ber að breyta ákvörðun 2003/43/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. 

Ákvæðum viðaukans við ákvörðun 2003/43/EB er hér með 
breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 15. maí 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L  131, 23.5.2007, bls. 21. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 9/2008 frá 1. febrúar 
2008 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 33, 12.6.2008, p. 14. 

(1) Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 12. Tilskipuninni var síðast breytt með 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/190/EB (Stjtíð. ESB L 66, 
8.3.2006, bls. 47). 

(2) Stjtíð. EB L 13, 18.1.2003, bls. 35. Ákvörðuninni var síðast breytt með 
ákvörðun 2006/673/EB (Stjtíð. ESB L 276, 7.10.2006, bls. 77). 
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VIÐAUKI 

Í stað töflu 1 í viðaukanum við ákvörðun 2003/43/EB komi eftirfarandi: 

„Tafla 1 

Flokkar þilja sem unnar eru úr viði eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna 

Vara EN 
vörustaðall Notkunarskilyrði (6) 

Lágmarks
eðlismass

i 
(kg/m3) 

Lágmarks
þykkt 
(mm) 

Flokkur (7

) 
(að 

undanskil
du 

gólfefni) 

Flokkur (8

) 
(gólfefni) 

Sementlímdar spóna-
plötur (1) 

EN 634-2 án loftbils aftan við 
plötuna 

1000 10 B-s1, d0 Bfl-s1 

Trefjaplötur, harðar (1) EN 622-2 án loftbils aftan við 
viðarþiljuna 

900 6 D-s2, d0 Dfl-s1 

Trefjaplötur, harðar (3) EN 622-2 með lokuðu loftbili sem er 
ekki meira en 22 mm aftan 

við viðarþiljuna 

900 6 D-s2, d2 — 

Spónaplötur (1), (2), (5) EN 312 

Trefjaplötur, harðar og 
miðlungs (1), (2), (5) 

EN 622-2 
EN 622-3 

MDF-plötur (1), (2), (5) EN 622-5 

MDF-plötur (1), (2), (5) EN 300 

án loftbils aftan við 
viðarþiljuna 600 9 D-s2, d0 Dfl-s1 

Krossviður (1), (2), (5) EN 636 9 

Gegnheilar 
viðarplötur (1), (2), (5) 

EN 13353 
-“- 400 

12 

D-s2, d0 Dfl-s1 

Hörplötur (1), (2), (5) EN 15197 -“- 450 15 D-s2, d0 Dfl-s1 

Spónaplötur (3), (5) EN 312 

Trefjaplötur, harðar og 
miðlungs (3), (5) 

EN 622-2 
EN 622-3 

MDF-plötur (3), (5) EN 622-5 

OSB-plötur (3), (5) EN 300 

með lokuðu eða opnu 
loftbili sem er ekki meira 

en 22 mm aftan við 
viðarþiljuna 

600 9 D-s2, d2 — 

Krossviður (3), (5) EN 636 9 

Gegnheilar 
viðarplötur (3), (5) 

EN 13353 
-“- 400 

12 
D-s2, d2 — 

Spónaplötur (4), (5) EN 312 

Trefjaplötur, 
miðlungs (4), (5) 

EN 622-3 

MDF-plötur (4), (5) EN 622-5 

OSB-plötur (4), (5) EN 300 

með lokuðu loftbili aftan 
við viðarþiljuna 600 15 D-s2, d0 Dfl-s1 

Krossviður (4), (5) EN 636 D-s2, d1 

Gegnheilar 
viðarplötur (4), (5) 

EN 13353 
-“- 400 15 

D-s2, d0 

Dfl-s1 

Hörplötur (4), (5) EN 15197 -“- 450 15 D-s2, d0 Dfl-s1 
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Vara EN 
vörustaðall Notkunarskilyrði (6) 

Lágmarks
eðlismass

i 
(kg/m3) 

Lágmarks
þykkt 
(mm) 

Flokkur (7) 
(að 

undanskild
u gólfefni) 

Flokkur (8) 
(gólfefni) 

Spónaplötur (4), (5) EN 312 

Trefjaplötur, 
miðlungs (4), (5) 

EN 622-3 

MDF-plötur (4), (5) EN 622-5 

OSB-plötur (4), (5) EN 300 

með opnu loftbili aftan 
við viðarþiljuna 600 18 D-s2, d0 Dfl-s1 

Krossviður (4), (5) EN 636 

Gegnheilar 
viðarplötur (4), (5) 

EN 13353 
-“- 400 18 D-s2, d0 Dfl-s1 

Hörplötur (4), (5) EN 15197 -“- 450 18 D-s2, d0 Dfl-s1 

Spónaplötur (5) EN 312 

OSB-plötur (5) EN 300 

öll 600 3 E Efl 

400 3 E Efl MDF-plötur (5) EN 622-5 
-“- 

250 9 E Efl 

Krossviður (5) EN 636 -“- 400 3 E Efl 

Trefjaplötur, harðar (5) EN 622-2 -“- 900 3 E Efl 

Trefjaplötur, miðlungs (5) EN 622-3 -“- 400 9 E Efl 

Trefjaplötur, mjúkar EN 622-4 -“- 250 9 E Efl 

(1) Fest beint án loftbils á vörur í flokki A1 eða A2-s1, d0 með lágmarksþéttleika 10 kg/m3 eða vörur sem eru að minnsta kosti í flokki D-s2, 
d2 með lágmarkseðlismassa 400 kg/m3. 

(2) Nota má undirlag úr sellulósaeinangrun í flokki E eða betra ef það er fest beint á viðarþiljuna en ekki með gólfefnum. 
(3) Fest með loftbili fyrir aftan. Bakhliðin á bilinu verður að vera vara í flokki A2 – s1, d0 eða betra með lágmarkseðlismassa 10 kg/m3. 
(4) Fest með loftbili fyrir aftan. Bakhliðin á bilinu verður að vera vara í flokki D– s2, d2 eða betra með lágmarkseðlismassa 400 kg/m3. 
(5) Spónlagðar, fenól- og melamínklæddar plötur eru teknar með í flokkinn að undanskildum gólfefnum. 
(6) Setja má rakavarnarlag með hámarksþykkt 0,4 mm og massa allt að 200 g/m2 á milli viðarþiljanna og undirlagsins ef ekkert loftbil er á 

milli. 
(7) Flokkar sem settir eru fram í töflu 1 í viðaukanum við ákvörðun 2000/147/EB. 
(8) Flokkar sem settir eru fram í töflu 2 í viðaukanum við ákvörðun 2000/147/EB.“ 
 

 

 


