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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/106/EBE frá 21. desember 
1988 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum 
aðildarríkjanna um byggingarvörur (1), einkum 2. mgr. 20. gr.,

að höfðu samráði við fastanefndina um byggingarmál,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/367/EB 
frá 3. maí 2000 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 
89/106/EBE að því er varðar flokkunarkerfi fyrir 
byggingarvörur, mannvirki og hluta þeirra eftir nothæfi 
með tilliti til brunaþols (2) skal breytt þannig að hún taki 
tillit til tækniframfara í tengslum við þróun viðeigandi 
prófunaraðferða og þannig að hún nái einnig yfir 
brunahólfanir.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 97, 12.4.2011, bls. 49. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2012 frá 26. október 
2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 6, 24.1.2013, bls. 12.

(1) Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 12.
(2) Stjtíð. EB L 133, 6.6.2000, bls. 26.

2)  Því ber að breyta ákvörðun 2000/367/EB til samræmis 
við það.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Viðaukanum við ákvörðun 2000/367/EB er breytt til samræmis 
við viðaukann við þessa ákvörðun.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 11. apríl 2011.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

 Antonio TAJANI

 varaforseti.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 11. apríl 2011

um breytingu á ákvörðun 2000/367/EB um að ákvarða flokkunarkerfi fyrir byggingarvörur, 
mannvirki og hluta þeirra eftir nothæfi með tilliti til brunaþols (*)

(tilkynnt með númeri C(2011) 2417)

(2011/232/ESB)
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VIÐAUKI

Viðaukanum við ákvörðun 2000/367/EB er breytt sem hér segir:

1)  Í stað töflunnar yfir flokkun varðandi „loft án eigin brunaþols“ í 3. þætti „Byggingarvörur og kerfi til að verja 
burðareiningar eða hluta mannvirkja“ komi eftirfarandi tafla:

„Gildir um loft án eigin brunaþols

Staðall/staðlar EN 13501-2; prEN 13381-1

Flokkun: sett fram á sama hátt og fyrir burðareiningarnar sem varðar eru

Athugasemdir Ef kröfurnar varðandi „hluta-raunbruna“ eru einnig 
uppfylltar er tákninu „sn“ bætt við flokkunina.“

2)  Í stað töflunnar yfir flokkun varðandi  „brunavarnarklæðningu, bólstrun og skilrúm“ í 3. þætti „Byggingarvörur 
og kerfi til að verja burðareiningar eða hluta mannvirkja“ komi eftirfarandi tafla:

„Gildir um brunavarnarklæðningu, plötur, múrhúðun, bólstrun og 
skilrúm

Staðall/staðlar EN 13501-2; prEN 13381-2 til 8

Flokkun: sett fram á sama hátt og fyrir burðareiningarnar sem varðar eru

Athugasemdir —“

3)  Í stað töflunnar yfir flokkanir varðandi „skilveggi (þ.m.t. skilveggir með óeinangruðum hlutum)“ í 4. þætti 
„Þættir eða hlutar mannvirkja sem eru ekki burðareiningar og tilheyrandi byggingarvörur“ komi eftirfarandi tafla:

„Gildir um skilveggi (þ.m.t. skilveggir með óeinangruðum hlutum og brunahólfanir)

Staðall/staðlar EN13501-2, EN 1364-1(*), EN 1992-1-2, EN 1993-1-2, EN 1994-1-2, EN 1995-1-2, EN 
1996-1-2, EN 1999-1-2

Flokkun: -

E 20 30 60 90 120

EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240

EI-M 30 60 90 120 180 240

EW 20 30 60 90 120

Athugasemdir —“

(*) Fyrir brunahólfanir er tækniskýrsla Evrópusamtakanna um tæknisamþykki (EOTA) nr. 031 til viðbótar þessum staðli.


