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ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 18. června 1999, 

kterým se mění rozhodnutí 96/579/ES a 97/808/ES o postupu prokazování shody  
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde 

o vybavení komunikací a o podlahoviny a venkovní povrchy 

(notifikováno pod číslem dokumentu C(1999) 1484) 
(Text s významem pro EHP) 

(1999/453/ES) 
 

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 

s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních 
předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků(1), ve znění směrnice 93/68/EHS(2), 
a zejména na čl. 13 odst. 4 této směrnice, 

(1) vzhledem k tomu, že Komise již přijala řadu rozhodnutí o prokazování shody stavebních výrobků 
ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice 89/106/EHS; že může vzniknout potřeba přizpůsobit tato 
rozhodnutí technickému pokroku; že toto je případ rozhodnutí 96/579/ES(3) a rozhodnutí 
97/808/ES(4); 

(2) vzhledem k tomu, že opatření učiněná tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého 
výboru pro stavebnictví, 

 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

 

Článek 1 

Rozhodnutí 96/579/ES se tímto mění tímto způsobem: 

1. V příloze II se vkládá za záhlaví „Výrobky pro vodorovné dopravní značení“ tato odrážka: 

„–  materiály pro dodatečný posyp (balotina, protismykové přísady a jejich kombinace),“ 

2. V příloze III se do sloupce „Výrobek (výrobky)“ tabulky pro skupinu výrobků „VYBAVENÍ 
KOMUNIKACÍ (1/2)“ vkládá za záhlaví „Výrobky pro vodorovné dopravní značení“ tato odrážka: 

„–  materiály pro dodatečný posyp (balotina, protismykové přísady a jejich kombinace),“. 

 

                                                 
(1)  Úř. věst. č. L 40, 11. 2. 1989, s. 12. 
(2)  Úř. věst. č. L 220, 30. 8. 1993, s. 1. 
(3)  Úř. věst. č. L 254, 8. 10. 1996, s. 52. 
(4)  Úř. věst. č. L 331, 3. 12. 1997, s. 18. 
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COMMISSION DECISION 

of 18 June 1999 

amending Decisions 96/579/EC and 97/808/EC on the procedure for attesting the 
conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 

89/106/EEC as regards circulation fixtures and floorings respectively 

(notified under document number C(1999) 1484) 
(Text with EEA relevance) 

(1999/453/EC) 
 

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 

Having regard to the Treaty establishing the European Community, 

Having regard to Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, 
regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products(1), as 
amended by Directive 93/68/EEC(2), and in particular Article 13(4) thereof, 

(1) Whereas the Commission has already adopted a series of Decisions on attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Directive 89/106/EEC; whereas the need may 
arise to adapt those decisions to technical progress; whereas that is the case of Decision 
96/579/EC(3) and Decision 97/808/EC(4);  

(2) Whereas the measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the 
Standing Committee on Construction, 

 

HAS ADOPTED THIS DECISION: 

 

Article 1 

Decision 96/579/EC is hereby amended as follows: 

(1) In Annex II, the following indent is inserted after the heading ‘Road marking products:’:  

‘– Drop-on materials (glass beads, anti-skid aggregates and combinations of the two),’ 

(2) In Annex III the following indent is inserted in the ‘Product(s)’ column of the table for product 
family ‘CIRCULATION FIXTURES (1/2)’ after the heading ‘Road marking products:’:  

‘– Drop-on materials (glass beads, anti-skid aggregates and combinations of the two),’. 

 

                                                 
(1) OJ L 40, 11. 2. 1989, p. 12. 
(2) OJ L 220, 30. 8. 1993, p. 1. 
(3) OJ L 254, 8.10.1996, p. 52. 
(4) OJ L 331, 3.12.1997, p. 18. 
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Článek 2 

Rozhodnutí 97/808/ES se mění tímto způsobem: 

1. V příloze I se doplňuje tento odstavec: 

„Podlahové stěrkové materiály pro venkovní použití. 

Podlahové stěrkové materiály pro vnitřní použití, tříd reakce na oheň AFL, BFL, nebo CFL, jejichž 
reakce na oheň se během výroby nemění, tříd reakce na oheň DFL, EFL, nebo FFL a rovněž třídy AFL, 
u kterých se podle rozhodnutí 96/603/ES nevyžaduje, aby byly zkoušeny na reakci na oheň.“ 

2. V příloze II se doplňuje tento odstavec: 

„Podlahové stěrkové materiály pro vnitřní použití, tříd reakce na oheň AFL, BFL, nebo CFL, jejichž 
reakce na oheň se během výroby mění, obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. 
požárními retardéry, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň.“  

3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků „PODLAHOVINY (2/2)“ doplňuje tento řádek: 

 
AFL – BFL – CFL 

(1) 1 (2) 

AFL – BFL – CFL 
(3) 3 (4) 

Pro vnitřní použití 

AFL
(5) – DFL – EFL – FFL 3 (4) 

„Podlahové stěrkové 
materiály 

Pro venkovní použití  4 (6) “ 

 

Článek 3 

Toto rozhodnutí je určeno členským státům. 

 

V Bruselu dne 18. června 1999. 

 

 Za Komisi 

 Martin BANGEMANN 

 člen Komise 

 

––––––––––––––––––––– 

 

 

Změny: 

– 
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Article 2 

Decision 97/808/EC is hereby amended as follows: 

1. In Annex I, the following paragraph is added:  

‘Floor screed materials for external uses. 

Floor screed materials for internal uses, of reaction to fire classes AFL, BFL or CFL for which the 
reaction to fire performance is not susceptible to change during production, of reaction to fire 
classes DFL, EFL or FFL and also of class AFL that according to Decision 96/603/EC do not require to 
be tested for reaction to fire.’ 

2. In Annex II, the following paragraph is added:  

‘Floor screed materials for internal uses, of reaction to fire classes AFL, BFL or CFL for which the 
reaction to fire performance is susceptible to change during production, in general those subject to 
chemical modification, e.g. fire retardants, or where changes of composition may lead to changes in 
reaction to fire performance.’ 

3. In Annex III, in the table for product family ‘FLOORINGS (2/2)’ the following row is added:  

 
AFL – BFL – CFL 

(1) 1 (2) 

AFL – BFL – CFL 
(3) 3 (4) 

For internal uses 

AFL
(5) – DFL – EFL – FFL 3 (4) 

‘Floor screed materials 

For external uses  4 (6) ’ 

 

Article 3 

This Decision is addressed to the Member States. 

 

Done at Brussels, 18 June 1999. 

 

 For the Commission 

 Martin BANGEMANN 

 Member of the Commission 

 

––––––––––––––––––––– 

 


