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DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2019/1764 

av 14. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 305/2011 med hensyn til gjeldende 

systemer for vurdering og verifisering av ytelsen til balustrader og rekkverk som er beregnet på 

bruk i byggverk utelukkende for å hindre fallulykker, og som ikke er  

utsatt for vertikale belastninger fra konstruksjonen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte 

vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF(1), særlig artikkel 28 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det finnes ingen hensiktsmessig beslutning for vurdering og verifisering av ytelsen til balustrader og rekkverk som er 

beregnet på bruk i byggverk utelukkende for å hindre fallulykker, og som ikke er utsatt for vertikale belastninger fra 

konstruksjonen. Det er derfor nødvendig å fastsette hvilke systemer for vurdering og verifisering av ytelse som gjelder 

for disse balustradene og rekkverkene. 

2) Idet det tas hensyn til erfaringen med produktenes virkemåte gjennom deres levetid, som beskrevet i undersøkelsen av 

årsakene til feil ved disse produktene, bør produsenten vurdere produktenes ytelse med hensyn til alle grunnleggende 

egenskaper, unntatt brannpåvirkning, før de bringes i omsetning. Mer kostnadskrevende systemer er ikke nødvendig. 

For brannpåvirkningen bør valg av system 1, 3 eller 4 anses som passende ved henvisning til forskjellige undergrupper 

av produkter. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Denne beslutningen får anvendelse på balustrader og rekkverk som er beregnet på bruk i byggverk utelukkende for å hindre 

fallulykker, og som ikke utsatt for vertikale belastninger fra konstruksjonen. 

Artikkel 2 

Balustradene og rekkverkene nevnt i artikkel 1 skal vurderes og verifiseres med hensyn til sin ytelse i forhold til deres 

vesentlige egenskaper i samsvar med systemene angitt i vedlegget. 

Artikkel 3 

Denne beslutningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 14. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 270 av 24.10.2019, s. 81, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 
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VEDLEGG 

SYSTEMER FOR VURDERING OG VERIFISERING AV YTELSE 

Tabell 1 

For alle vesentlige egenskaper unntatt brannpåvirkning 

Produkter og tiltenkt bruk Gjeldende system 

Balustrader og rekkverk som er beregnet på bruk i byggverk utelukkende for å hindre fallulyk-

ker, og som ikke er utsatt for vertikale belastninger fra konstruksjonen. 
4 

Tabell 2 

Bare for brannpåvirkning 

Produkter og tiltenkt bruk Undergruppe av produkt Gjeldende system 

Balustrader og rekkverk som er beregnet på 

bruk i byggverk utelukkende for å hindre 

fallulykker, og som ikke er utsatt for vertikale 

belastninger fra konstruksjonen. 

Produkter for hvilke et klart identifiserbart 

trinn i produksjonsprosessen fører til en 

forbedring av deres ytelse ved brannpåvirkning 

(f.eks. tilsetting av brannhemmende midler 

eller en begrensning av organisk materiale) 

1 

Produkter for hvilke det finnes et gjeldende 

europeisk rettslig grunnlag for å klassifisere 

deres ytelse ved brannpåvirkning uten prøving 

4 

Produkter som ikke tilhører de andre under-

gruppene 
3 

 


