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ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 8. ledna 2001, 

kterým se mění rozhodnutí 95/467/ES, 96/578/ES, 96/580/ES, 97/176/ES, 97/462/ES, 
97/556/ES, 97/740/ES, 97/808/ES, 98/213/ES, 98/214/ES, 98/279/ES, 98/436/ES, 

98/437/ES, 98/599/ES, 98/600/ES, 98/601/ES, 1999/89/ES, 1999/90/ES, 1999/91/ES, 
1999/454/ES, 1999/469/ES, 1999/470/ES, 1999/471/ES, 1999/472/ES, 2000/245/ES, 

2000/273/ES a 2000/447/ES o postupu prokazování shody některých stavebních výroků 
podle článku 20 směrnice Rady 89/106/EHS 

(oznámeno pod číslem K(2000) 3695) 
(Text s významem pro EHP) 

(2001/596/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 uvedené směrnice,  

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) evropský systém klasifikace z hlediska reakce na oheň, který je popsán v rozhodnutí 
Komise 94/611/ES ze dne 9. září 1994, kterým se provádí článek 20 směrnice 89/106/EHS 
o stavebních výrobcích(3), byl přizpůsoben technickému vývoji a nahrazen rozhodnutím 
Komise 2000/147/ES ze dne 8. února 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, 
pokud jde o klasifikaci z hlediska reakce stavebních výrobků na oheň(4). Toto nové rozhodnutí 
nutně vede k úpravám následujících rozhodnutí Komise o prokazování shody stavebních výrobků 
ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice 89/106/EHS tam, kde se v těchto rozhodnutích uvádí odkaz na 
evropský systém klasifikace z hlediska reakce na oheň: 

– rozhodnutí 95/467/ES ze dne 24. října 1995, kterým se provádí čl. 20 odst. 2 směrnice 
o stavebních výrobcích(5) (komíny, kouřovody a specifické výrobky, výrobky ze sádry 
a konstrukční ložiska), 

– rozhodnutí 96/578/ES ze dne 24. června 1996 o postupu prokazování shody stavebních 
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o vybavení 
hygienických prostorů(6), 

– rozhodnutí Komise 96/580/ES ze dne 24. června 1996 o postupu prokazování shody 
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o lehké 
obvodové pláště(7), 

                                                 
(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 241, 16. 9. 1994, s. 25. 
(4)  Úř. věst. č. L 50, 23. 2. 2000, s. 14. 
(5)  Úř. věst. č. L 268, 10. 11. 1995, s. 29. 
(6)  Úř. věst. č. L 254, 8. 10. 1996, s. 49. 
(7)  Úř. věst. č. L 254, 8. 10. 1996, s. 56. 
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COMMISSION DECISION 

of 8 January 2001 

amending Decisions 95/467/EC, 96/578/EC, 96/580/EC, 97/176,EC, 97/462/EC, 
97/556/EC, 97/740/EC, 97/808/EC, 98/213/EC, 98/214/EC, 98/279/EC, 98/436/EC, 

98/437/EC, 98/599/EC, 98/600/EC, 98/601/EC, 1999/89/EC, 1999/90/EC, 1999/91/EC, 
1999/454/EC, 1999/469/EC, 1999/470/EC, 1999/471/EC, 1999/472/EC, 2000/245/EC, 

2000/273/EC and 2000/447/EC on the procedure for attesting the conformity of certain 
construction products pursuant to Article 20 of Council Directive 89/106/EEC 

(notified under document number C(2000) 3695) 
(Text with EEA relevance) 

(2001/596/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, 

Whereas: 

(1) The European classification system for reaction to fire described in Commission Decision 
94/611/EC of 9 September 1994 implementing Article 20 of Directive 89/106/EEC on 
construction products(3) has been adapted to technical progress and replaced by Commission 
Decision 2000/147/EC of 8 February 2000 implementing Council Directive 89/106/EEC as 
regards the classification of the reaction to fire performance of construction products(4). This new 
Decision necessitates the adaptation of the following Commission Decisions on attesting the 
conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Directive 89/106/EEC where 
those Decisions make reference to the European classification system for reaction to fire: 

– Decision 95/467/EC of 24 October 1995 implementing Article 20(2) of Council Directive 
89/106/EEC on construction products(5) (chimneys, flues and specific products, gypsum 
products and structural bearings), 

– Decision 96/578/EC of 24 June 1996 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
sanitary appliances(6), 

– Decision 96/580/EC of 24 June 1996 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
curtain walling(7), 

                                                 
(1) OJ L 40, 11.2.1989, p. 12. 
(2) OJ L 220, 30.8.1993, p. 1. 
(3)  OJ L 241, 16.9.1994, p. 25. 
(4)  OJ L 50, 23.2.2000, p. 14. 
(5)  OJ L 268, 10.11.1995, p. 29. 
(6)  OJ L 254, 8.10.1996, p. 49. 
(7)  OJ L 254, 8.10.1996, p. 56. 
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– rozhodnutí Komise 97/176/ES ze dne 17. února 1997 o postupu prokazování shody stavebních 
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o konstrukční 
výrobky ze dřeva a spojovací prvky(8), 

– rozhodnutí Komise 97/462/ES ze dne 27. června 1997 o postupu prokazování shody 
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o desky na 
bázi dřeva(9), 

– rozhodnutí Komise 97/556/ES ze dne 14. července 1997 o postupu prokazování shody 
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o vnější 
tepelněizolační kompozitní systémy/sestavy s omítkou (ETICS)(10), 

– rozhodnutí Komise 97/740/ES ze dne 14. října 1997 o postupu prokazování shody stavebních 
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o zdivo a související 
výrobky(11), 

– rozhodnutí Komise 97/808/ES ze dne 20. listopadu 1997 o postupu prokazování shody 
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde 
o podlahoviny a venkovní povrchy(12), naposledy pozměněné rozhodnutím 1999/453/ES(13), 

– rozhodnutí Komise 98/213/ES ze dne 9. března 1998 o postupu prokazování shody stavebních 
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sestavy vnitřních 
příček(14), 

– rozhodnutí Komise 98/214/ES ze dne 9. března 1998 o postupu prokazování shody stavebních 
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o konstrukční kovové 
výrobky a doplňky(15), 

– rozhodnutí Komise 98/279/ES ze dne 5. prosince 1997 o postupu prokazování shody 
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde 
o sestavy/systémy nenosného ztraceného bednění z dutých tvárnic nebo panelů z izolačních 
materiálů, popřípadě z betonu(16), 

– rozhodnutí Komise 98/436/ES ze dne 22. června 1998 o postupu prokazování shody 
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o střešní 
krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky(17), 

– rozhodnutí Komise 98/437/ES ze dne 30. června 1998 o postupu prokazování shody 
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o vnitřní 
a vnější povrchové úpravy stěn a stropů(18), 

– rozhodnutí Komise 98/599/ES ze dne 12. října 1998 o postupu prokazování shody stavebních 
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o střešní lité 
hydroizolační sestavy(19), 

                                                 
(8)  Úř. věst. č. L 73, 14. 3. 1997, s. 19. 
(9)  Úř. věst. č. L 198, 25. 7. 1997, s. 27. 
(10)  Úř. věst. č. L 229, 20. 8. 1997, s. 14. 
(11)  Úř. věst. č. L 229, 20. 8. 1997, s. 42. 
(12)  Úř. věst. č. L 331, 3. 12. 1997, s. 18. 
(13)  Úř. věst. č. L 178, 14. 7. 1999, s. 50. 
(14)  Úř. věst. č. L 80, 18. 3. 1998, s. 41.  
(15)  Úř. věst. č. L 80, 18. 3. 1998, s. 46. 
(16)  Úř. věst. č. L 127, 29. 4. 1998, s. 26. 
(17)  Úř. věst. č. L 194, 10. 7. 1998, s. 30. 
(18)  Úř. věst. č. L 194, 10. 7. 1998, s. 39. 
(19)  Úř. věst. č. L 287, 24. 10. 1998, s. 30. 
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– Decision 97/176/EC of 17 February 1997 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
structural timber products and ancillaries(8), 

– Decision 97/462/EC of 27 June 1997 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
wood-based panels(9), 

– Decision 97/556/EC of 14 July 1997 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
external thermal insulation composite systems/kits with rendering (ETICS)(10), 

– Decision 97/740/EC of 14 October 1997 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
masonry and related products(11), 

– Decision 97/808/EC of 20 November 1997 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
floorings(12), as last amended by Decision 1999/453/EC(13), 

– Decision 98/213/EC of 9 March 1998 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
internal partition kits(14), 

– Decision 98/214/EC of 9 March 1998 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
structural metallic products and ancillaries(15), 

– Decision 98/279/EC of 5 December 1997 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
non-load-bearing permanent shuttering kits/systems based on hollow blocks or panels of 
insulating materials and, sometimes, concrete(16), 

– Decision 98/436/EC of 22 June 1998 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products(17), 

– Decision 98/437/EC of 30 June 1998 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
internal and external wall and ceiling finishes(18), 

– Decision 98/599/EC of 12 October 1998 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
liquid applied roof waterproofing kits(19), 

                                                 
(8)  OJ L 73, 14.3.1997, p. 19. 
(9)  OJ L 198, 25.7.1997, p. 27. 
(10)  OJ L 229, 20.8.1997, p. 14. 
(11)  OJ L 299, 4.11.1997, p. 42. 
(12)  OJ L 331, 3.12.1997, p. 18. 
(13)  OJ L 178, 14.7.1999, p. 50. 
(14)  OJ L 80, 18.3.1998, p. 41. 
(15)  OJ L 80, 18.3.1998, p. 46. 
(16)   OJ L 127, 29.4.1998, p. 26. 
(17)  OJ L 194, 10.7.1998, p. 30. 
(18)  OJ L 194, 10.7.1998, p. 39. 
(19)  OJ L 287, 24.10.1998, p. 30. 
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– rozhodnutí Komise 98/600/ES ze dne 12. října 1998 o postupu prokazování shody stavebních 
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o samonosné 
průsvitné střešní sestavy (kromě sestav na bázi skla)(20), 

– rozhodnutí Komise 98/601/ES ze dne 9. října 1998 o postupu prokazování shody stavebních 
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o výrobky pro 
konstrukce vozovek(21), 

– rozhodnutí Komise 1999/89/ES ze dne 25. ledna 1999 o postupu prokazování shody 
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde 
o prefabrikované schodišťové sestavy(22), 

– rozhodnutí Komise 1999/90/ES ze dne 25. ledna 1999 o postupu prokazování shody 
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde 
o hydroizolace(23), 

– rozhodnutí Komise 1999/91/ES ze dne 25. ledna 1999 o postupu prokazování shody 
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde 
o tepelněizolační výrobky(24), 

– rozhodnutí Komise 1999/454/ES ze dne 22. června 1999 o postupu prokazování shody 
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o požární 
přepážky, požární těsnění a výrobky pro požární ochranu(25), 

– rozhodnutí Komise 1999/469/ES ze dne 25. června 1999 o postupu prokazování shody 
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o výrobky 
pro beton, malty a injektážní malty(26), 

– rozhodnutí Komise 1999/470/ES ze dne 29. června 1999 o postupu prokazování shody 
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o stavební 
adheziva/maltoviny a lepidla(27),  

– rozhodnutí Komise 1999/471/ES ze dne 29. června 1999 o postupu prokazování shody 
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o zařízení 
pro vytápění vnitřních prostor(28), 

– rozhodnutí Komise 1999/472/ES ze dne 1. července 1999 o postupu prokazování shody 
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o potrubí, 
zásobníky a příslušenství, které nepřijdou do styku s vodou určenou pro lidskou spotřebu(29), 

– rozhodnutí Komise 2000/245/ES ze dne 2. února 2000 o postupu prokazování shody 
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o výrobky 
z plochého skla, profilovaného skla a skleněných tvárnic(30),  

– rozhodnutí Komise 2000/273/ES ze dne 27. března 2000 o postupu prokazování shody 
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sedm 
výrobků pro evropská technická schválení bez řídícího pokynu(31), 

                                                 
(20)  Úř. věst. č. L 287, 24. 10. 1998, s. 35.  
(21)  Úř. věst. č. L 287, 24. 10. 1998, s. 41. 
(22)  Úř. věst. č. L 29, 3. 2. 1999, s. 34. 
(23)  Úř. věst. č. L 29, 3. 2. 1999, s. 38. 
(24)  Úř. věst. č. L 29, 3. 2. 1999, s. 44. 
(25)  Úř. věst. č. L 178, 14. 7. 1999, s. 52. 
(26)  Úř. věst. č. L 184, 17. 7. 1999, s. 27. 
(27)  Úř. věst. č. L 184, 17. 7. 1999, s. 32. 
(28)  Úř. věst. č. L 184, 17. 7. 1999, s. 37. 
(29)  Úř. věst. č. L 184, 17. 7. 1999, s. 42. 
(30)  Úř. věst. č. L 77, 28. 3. 2000, s. 13. 
(31)  Úř. věst. č. L 86, 7. 4. 2000, s. 15. 
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– Decision 98/600/EC of 12 October 1998 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
self-supporting translucent roof kits (except glass-based kits)(20), 

– Decision 98/601/EC of 13 October 1998 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
road construction products(21), 

– Decision 1999/89/EC of 25 January 1999 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
prefabricated stair kits(22), 

– Decision 1999/90/EC of 25 January 1999 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
membranes(23), 

– Decision 1999/91/EC of 25 January 1999 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
thermal insulating products(24), 

– Decision 1999/454/EC of 22 June 1999 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
fire stopping, fire sealing and fire protective products(25), 

– Decision 1999/469/EC of 25 June 1999 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
products related to concrete, mortar and grout(26), 

– Decision 1999/470/EC of 29 June 1999 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
construction adhesives(27), 

– Decision 1999/471/EC of 29 June 1999 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
space heating appliances(28), 

– Decision 1999/472/EC of 1 July 1999 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
pipes, tanks and ancillaries not in contact with water intended for human consumption(29), 

– Decision 2000/245/EC of 2 February 2000 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
flat glass, profiled glass and glass block products(30), 

– Decision 2000/273/EC of 27 March 2000 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
seven products for European Technical Approvals without Guideline(31), 

                                                 
(20)  OJ L 287, 24.10.1998, p. 35. 
(21)  OJ L 287, 24.10.1998, p. 41. 
(22)  OJ L 29, 3.2.1999, p. 34. 
(23)  OJ L 29, 3.2.1999, p. 38. 
(24)  OJ L 29, 3.2.1999, p. 44. 
(25)  OJ L 178, 14.7.1999, p. 52. 
(26)  OJ L 184, 17.7.1999, p. 27. 
(27)  OJ L 184, 17.7.1999, p. 32. 
(28)  OJ L 184, 17.7.1999, p. 37. 
(29)  OJ L 184, 17.7.1999, p. 42. 
(30)  OJ L 77, 28.3.2000, p. 13. 
(31)  OJ L 86, 7.4.2000, p. 15. 
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– rozhodnutí Komise 2000/447/ES ze dne 13. června 2000 o postupu prokazování shody 
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde 
o prefabrikované nosné sendvičové panely na bázi dřeva a samonosné lehké kompozitní 
panely(32); 

(2) opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro 
stavebnictví, 

 

ROZHODLA TAKTO: 

 

Článek 1 

Přílohy rozhodnutí 95/467/ES, 96/578/ES, 96/580/ES, 97/176/ES, 97/462/ES, 97/556/ES, 97/740/ES, 
97/808/ES, 98/213/ES, 98/214/ES, 98/279/ES, 98/436/ES, 98/437/ES, 98/599/ES, 98/600/ES, 
98/601/ES, 1999/89/ES, 1999/90/ES, 1999/91/ES, 1999/454/ES, 1999/469/ES, 1999/470/ES, 
1999/471/ES, 1999/472/ES, 2000/245/ES, 2000/273/ES a 2000/447/ES se mění, jak je stanoveno 
v příloze tohoto rozhodnutí. 

 

Článek 2 

Toto rozhodnutí je určeno členským státům. 

 

V Bruselu dne 8. ledna 2001. 

 

 Za Komisi 

 Erkki LIIKANEN 

 člen Komise 

 

––––– 

 

 

Změny: 

– 

 

                                                 
(32)  Úř. věst. č. L 180, 19. 7. 2000, s. 40. 
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– Decision 2000/447/EC of 13 June 2000 on the procedure for attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards 
prefabricated wood-based load-bearing stressed skin panels and self-supporting composite 
light weight panels(32). 

(2)  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 

The Annexes to Decisions 95/467/EEC, 96/578/EC, 96/580/EC, 97/176/EC, 97/462/EC, 97/556/EC, 
97/740/EC, 97/808/EC, 98/213/EC, 98/214/EC, 98/279/EC, 98/436/EC, 98/437/EC, 98/599/EC, 
98/600/EC, 98/601/EC, 1999/89/EC, 1999/90/EC, 1999/91/EC, 1999/454/EC, 1999/469/EC, 
1999/470/EC, 1999/471/EC, 1999/472/EC, 2000/245/EC, 2000/273/EC and 2000/447/EC are 
amended as set out in the Annex to this Decision. 

 

Article 2 

This Decision is addressed to the Member States. 

 

Done at Brussels, 8 January 2001. 

 

 For the Commission 

 Erkki LIIKANEN 

 Member of the Commission 

 

––––– 

 

                                                 
(32)  OJ L 180, 19.7.2000, p. 40. 
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PŘÍLOHA I 

 

Přílohy následujících rozhodnutí se mění takto: 
 
1. Rozhodnutí 95/467/ES: 

1. V příloze 2 se znění druhé odrážky nahrazuje zněním „Sádrové desky a tence laminované 
podhledové prvky, sádrovláknité desky a kompozitní panely (lamináty), včetně příslušných 
doplňkových výrobků, které spadají do tříd A1(3), A2(3), B(3), C(3) a jsou určené pro použití ve 
stěnách, příčkách nebo stropech (nebo jejich obkladech), na které se vztahují požadavky 
reakce na oheň“ a vkládá se nová poznámka pod čarou, která zní: „(5) Výrobky/materiály, 
u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na 
oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů)”.  

2. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (1/1) „KOMÍNY, KOUŘOVODY A 
SPECIFICKÉ VÝROBKY“ nahrazuje údaj „A“ údajem „Všechny“, údaj „A – B“ údajem 
„Všechny“ a znění „rozhodnutí Komise 94/611/ES (Úř. věst. č. L 241, 16. 9. 1994, s. 25)“ 
v poznámce pod čarou 1 se nahrazuje zněním „rozhodnutí Komise 2000/147/ES (Úř. věst. 
č. L 50, 23. 2. 2000, s. 14)“. 

3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (1/4) „VÝROBKY ZE SÁDRY“ nahrazuje 
údaj „A – B – C(2)“ údajem „A1(2), A2(2), B(2), C(2)“, údaj „A – B – C(3)“ údajem „A1(3), A2(3), 
B(3), C(3), D, E“ a údaj „D, E, F“ údajem „(A1 až E)(7), F“.  

4. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (1/4) „VÝROBKY ZE SÁDRY“ dále nahrazuje 
znění poznámky pod čarou 2 zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa 
výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů 
hoření nebo omezením organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou 3 zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou 2“, znění „rozhodnutí 
Komise 94/611/ES“ v poznámce pod čarou 1 se nahrazuje zněním „rozhodnutí 
Komise 2000/147/ES (Úř. věst. č. L 50, 23. 2. 2000, s. 14)“ a vkládá se nová poznámka pod 
čarou, která zní: „(7) Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na oheň 
(např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 
2. Rozhodnutí Komise 96/578/ES: 

1. V příloze I se znění druhého odstavce nahrazuje zněním „Stavebnicové veřejné záchody 
a záchodové kabiny jiné než ty, které jsou uvedeny v příloze II“. 

2. V příloze II se znění jediného odstavce nahrazuje zněním „Stavebnicové veřejné záchody 
a záchodové kabiny s povrchovými úpravami z materiálů spadajících do tříd A1(1), A2(1), B(1), 
C(1)“ a vkládá se poznámka pod čarou, která zní: „(1) Výrobky/materiály, u nichž jasně 
stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň 
(např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů)“. 

3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (1/1) nahrazuje údaj „A, B nebo C(2)“ údajem 
„A1(2), A2(2), B(2), C(2)“, údaj „A, B nebo C(3)“ údajem „A1(3), A2(3), B(3), C(3), D, E“ a údaj „D, 
E, F“ se nahrazuje údajem „(A1 až E)(7), F“. 

4. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (1/1) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou 2 zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou 3 zněním „Výrobky/materiály, na které 
se nevztahuje poznámka pod čarou 2“, znění „rozhodnutí Komise 94/611/ES (Úř. věst. 
č. L 241, 16. 9. 1994, s. 25)“ v poznámce pod čarou 1 se nahrazuje zněním „rozhodnutí 
Komise 2000/147/ES (Úř. věst. č. L 50, 23. 2. 2000, s. 14)“ a vkládá se nová poznámka pod 
čarou, která zní: „(7) Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na oheň 
(např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 
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ANNEX 

 

The Annexes to the following Decisions are amended as follows: 

 

1. Decision 95/467/EC: 

1. In Annex 2, the text of the second subparagraph is replaced by ‘Plasterboards and ceiling 
elements with thin laminations, fibrous gypsum boards and composite panels, including 
relevant ancillary products, falling into classes A1 (3), A2 (3), B (3), C (3) and intended to be used 
in walls, ceilings (or linings thereof) subject to reaction to fire requirements’ and a footnote is 
added: ‘(5) Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process 
results in an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire 
retardants or a limiting of organic material).’ 

2. In the table of product family (1/1) for ‘CHIMNEYS, FLUES AND SPECIFIC PRODUCTS’ 
in Annex 3, the text ‘A’ is replaced by ‘Any’, the text ‘A - B’ is replaced with ‘Any’ and the 
text ‘Commission Decision 94/611/EC (OJ L 241, 16.9.1994, p. 25)’ in footnote 1 is replaced 
by ‘Commission Decision 2000/147/EC (OJ L 50, 23.2.2000, p. 14)’. 

3. In the table of product family (1/4) for ‘GYPSUM PRODUCTS’ in Annex 3, the text ‘A - B - 
C (2)’ is replaced by ‘A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)’, the text ‘A - B - C (3)’ is replaced by ‘A1 (3), A2 
(3), B (3), C (3), D, E’ and the text ‘D, E, F’ is replaced with ‘(A1 to E) (7), F’. 

4. Also in the table of product family (1/4) for ‘GYPSUM PRODUCTS’ in Annex 3, the text of 
footnote (2) is replaced by ‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the 
production process results in any improvement of the reaction to fire classification (e.g. an 
addition of fire retardants or a limiting of organic material)’, the text of footnote 3 is replaced 
by ‘Products/materials not covered by footnote (2)’, the text ‘Commission Decision 94/611/EC’ 
in footnote 1 is replaced by ‘Commission Decision 2000/147/EC (OJ L 50, 23.2.2000, p. 14)’ 
and a footnote is added: ‘(7) Products/materials that do not require to be tested for reaction to 
fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to Commission Decision 96/603/EC).’ 

 

2. Decision 96/578/EC: 

1. The second paragraph of Annex I is replaced by ‘Modular public toilets and toilet pods other 
than those specified in Annex II.’ 

2. The only paragraph of Annex II is replaced by ‘Modular public toilets and toilet pods with 
finishes using materials falling into classes A1 (1), A2 (1), B (1), C (1).’ and a footnote is added: 
‘(1) Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material).’ 

3. In the table of product family (1/1) of Annex III, the text ‘A, B, or C (2)’ is replaced by ‘A1 (2), 
A2 (2), B (2), C (2)’, the text ‘A, B, or C (3)’ is replaced by ‘A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E’ and the 
text ‘D, E, F’ is replaced by ‘(A1 to E) (7), F’. 

4. Also in the table of product family (1/1) of Annex III, the text of footnote 2 is replaced by 
‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material)’, the text of footnote 3 is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote 2’, the text ‘Commission Decision 94/611/EC (OJ L 241, 16.9.1994, 
p. 25)’ in footnote (1) is replaced by ‘Commission Decision 2000/147/EC (OJ L 50, 23.2.2000, 
p. 14)’ and a footnote is added: (7) Products/materials that do not require to be tested for 
reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to Commission Decision 
96/603/EC). 
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3.  Rozhodnutí 96/580/ES:  

1. Znění přílohy II se nahrazuje zněním „LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ: Sestavy lehkých 
obvodových plášťů pro použití jako vnější stěny, na které se vztahují požadavky reakce na 
oheň a které spadají do tříd A1(1), A2(1), B(1), C(1)“ a vkládá se poznámka pod čarou, která zní: 
„(1) Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší 
klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“. 

2. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (1/1) nahrazuje údaj „A, B, C(2)“ údajem „A1(2), 
A2(2), B(2), C(2)“ a údaj „A, B, C(3), D, E nebo F“ údajem „A1(3), A2(3), B(3), C(3), D, E, (A1 až 
E)(6), F“. 

3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (1/1) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou 2 zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou 3 zněním „Výrobky/materiály, na které 
se nevztahuje poznámka pod čarou 2“, znění „rozhodnutí Komise 94/611/ES (Úř. věst. 
č. L 241, 16. 9. 1994, s. 25)“ v poznámce pod čarou 1 se nahrazuje zněním „rozhodnutí 
Komise 2000/147/ES (Úř. věst. č. L 50, 23. 2. 2000, s. 14)“ a vkládá se nová poznámka pod 
čarou, která zní: „(6) Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na oheň 
(např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 
4. Rozhodnutí 97/176/ES: 

1. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (1/3) nahrazuje údaj „A, B, C(1)“ údajem „A1(1), 
A2(1), B(1), C(1)“ a údaj „A, B, C(2), A(3), D, E, F“ údajem „A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E, (A1 až 
E)(3), F“. 

2. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (1/3) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou 1 zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou 2 zněním „Výrobky/materiály, na které 
se nevztahuje poznámka pod čarou 1“ a znění poznámky pod čarou 3 se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na oheň (např. výrobky/materiály 
tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 
5. Rozhodnutí 97/462/ES: 

1. V příloze I se znění poznámky pod čarou 1 nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, na které se 
nevztahuje poznámka pod čarou 2 v příloze II“, údaj „B(1), C(1), D, E nebo F“ údajem „A1(1), 
A2(1), B(1), C(1), D, E, (A1 až E)(3), F“ a vkládá se nová poznámka pod čarou, která zní 
„(3) Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na oheň 
(např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

2. V příloze II se znění poznámky pod čarou 2 nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž 
jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň 
(např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů)“ a údaj „B(2) nebo 
C(2)“ se nahrazuje údajem „A1(2), A2(2), B(2), C(2)“. 

3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (1/2) nahrazuje údaj „B – C(1)“ údajem „A1(1), 
A2(1), B(1), C(1)“, údaj „B – C(2), D, E, F“ údajem „A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E, (A1 až E)(2)a, F“, 
znění poznámky pod čarou 1 se nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně 
stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň 
(např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů)“, znění poznámky 
pod čarou 2 zněním „Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou 1“ 
a vkládá se nová poznámka pod čarou 2a, která zní: „(2)a Výrobky/materiály, u nichž se 
nevyžaduje zkoušení reakce na oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí 
Komise 96/603/ES)“. 
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3. Decision 96/580/EC: 

1. The text of Annex II is replaced by ‘CURTAIN WALLING: Curtain wall kits to be used as 
external walls subject to reaction to fire requirements and falling into classes A1 (1), A2 (1), 
B (1), C (1)’ and a footnote is added: ‘(1) Products/materials for which a clearly identifiable stage 
in the production process results in an improvement of the reaction to fire classification (e.g. 
an addition of fire retardants or a limiting of organic material).’ 

2. In the table of product family (1/1) of Annex III, the text ‘A, B, C (2)’ is replaced by ‘A1 (2), 
A2 (2), B (2), C (2)’ and the text ‘A, B, C (3), D, E or F’ is replaced by ‘A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), 
D, E, (A1 to E) (6), F’. 

3. Also in the table of product family (1/1) of Annex III, the text of footnote 2 is replaced by 
‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material)’, the text of footnote 3 is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote 2’, the text ‘Commission Decision 94/611/EC (OJ L 241, 16.9.1994, p. 
25)’ in footnote 1 is replaced by ‘Commission Decision 2000/147/EC (OJ L 50, 23.2.2000, p. 
14)’ and a footnote is added: ‘(6) Products/materials that do not require to be tested for reaction 
to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to Commission Decision 96/603/EC).’ 

 

4. Decision 97/176/EC: 

1. In the table of product family (1/3) of Annex III, the text ‘A, B, C (1)’ is replaced by ‘A1 (1), 
A2 (1), B (1), C (1)’ and the text ‘A, B, C (2), A (3), D, E, F’ is replaced by the text ‘A1 (2), A2 (2), 
B (2), C (2), D, E, (A1 to E) (3), F’. 

2. Also in the table of product family (1/3) of Annex III, the text of footnote 1 is replaced by 
‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material)’, the text of footnote 2 is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote 1’ and the text of footnote 3 is replaced by ‘Products/materials that do not 
require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to 
Commission Decision 96/603/EC).’ 

 

5. Decision 97/462/EC: 

1. In Annex I, the text of footnote 1 is replaced by the text ‘Products/materials not covered by 
footnote 2 in Annex II.’, the text ‘B (1), C (1), D, E or F’ is replaced by the text ‘A1 (1), A2 (1), B 
(1), C (1), D, E, (A1 to E) (3), F’ and a new footnote 3 is added with ‘Products/materials that do 
not require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to 
Commission Decision 96/603/EC)’. 

2. In Annex II, the text of footnote 2 is replaced by ‘Products/materials for which a clearly 
identifiable stage in the production process results in an improvement of the reaction to fire 
classification (e.g. an addition of fire retardants or a limiting of organic material)’ and the text 
‘B (2) or C (2)’ is replaced by the text ‘A1 (2), A2 (2), B (2), C (2).’ 

3. In the table of product family (1/2) of Annex III, the text ‘B - C (1)’ is replaced by the text 
‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)’, the text ‘B - C (2), D, E, F’ is replaced by the text ‘A1 (2), A2 (2), B (2), 
C (2), D, E, (A1 to E) (2a), F’, the text of footnote 1 is replaced by ‘Products/materials for 
which a clealy identifiable stage in the production process results in an improvement of the 
reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a limiting of organic 
material).’, the text of footnote 2 is replaced by ‘Products/materials not covered by footnote 
1’, and a new footnote 2a is added with the text ‘Products/materials that do not require to be 
tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to Commission 
Decision 96/603/EC.’ 
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4. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (2/2) nahrazuje údaj „B – C(1)“ údajem „A1(1), 
A2(1), B(1), C(1)“, údaj „B – C(2)“ údajem „A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E“, údaj „D, E, F“ údajem 
„(A1 až E)(3), F“, znění poznámky pod čarou 1 se nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, 
u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na 
oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů)“, znění 
poznámky pod čarou 2 zněním „Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod 
čarou 1“ a vkládá se nová poznámka pod čarou, která zní: „(3) Výrobky/materiály, u nichž se 
nevyžaduje zkoušení reakce na oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí 
Komise 96/603/ES)“. 

6.  Rozhodnutí 97/556/ES: 

1. V příloze I se znění poznámky pod čarou 2 nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž 
jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň 
(např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů)“, znění poznámky 
pod čarou 1 zněním „Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou 2“, 
údaj „A(1), B(1) nebo C(1) a A (bez zkoušení), D, E nebo F“ se nahrazuje údajem „A1(1), A2(1), 
B(1), C(1), D, E, (A1 až E)(3), F“, údaj „A(2), B(2) nebo C(2)“ se nahrazuje údajem „A1(2), A2(2), 
B(2), C(2)“ a vkládá se nová poznámka pod čarou, která zní: „(3) Výrobky/materiály, u nichž se 
nevyžaduje zkoušení reakce na oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí 
Komise 96/603/ES)“. 

2. V příloze II se v tabulce pro skupinu výrobků (1/1) nahrazuje údaj „A(1) – B(1) – C(1)“ údajem 
„A1(1), A2(1), B(1), C(1)“ a údaj „A(2) – B(2) – C(2), A (bez zkoušení), D – E – F“ údajem „A1(2), 
A2(2), B(2), C(2), D, E, (A1 až E)(3), F“.  

3. V příloze II se v tabulce pro skupinu výrobků (1/1) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou 1 zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou 2 se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou 1“ a vkládá se nová 
poznámka pod čarou, která zní „(3) Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce 
na oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

7. Rozhodnutí 97/740/ES: 

1. V příloze II se znění druhé odrážky nahrazuje zněním „zvláštní zdicí prvky kategorie I a II se 
zabudovanými tepelněizolačními materiály spadajícími do tříd A1(1), A2(1), B(1), C(1) pro 
použití ve stěnách nebo příčkách, na které se vztahují předpisy o reakci na oheň, ale pouze 
tehdy, umožňuje-li tento materiál, aby byl ve svém konečném umístění vystaven ohni“ 
a vkládá se poznámka pod čarou, která zní: „(1) Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená 
etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním 
retardérů hoření nebo omezením organických materiálů)“.  

2. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (3/3) nahrazuje údaj „A, B nebo C(2)“ údajem 
„A1(2), A2(2), B(2), C(2)“, údaj „A, B nebo C(3)“ údajem „A1(3), A2(3), B(3), C(3), D, E“ a údaj „D, 
E nebo F“ se nahrazuje údajem „(A1 až E)(4), F“.  

3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (3/3) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou 2 zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou 3 se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou 2“, znění „rozhodnutí 
Komise 94/611/ES (Úř. věst. č. L 241, 16. 9. 1994, s. 25)“ v poznámce pod čarou 1 se 
nahrazuje zněním „rozhodnutí Komise 2000/147/ES (Úř. věst. č. L 50, 23. 2. 2000, s. 14)“ 
a vkládá se nová poznámka pod čarou, která zní: „(4) Výrobky/materiály, u nichž se 
nevyžaduje zkoušení reakce na oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí 
Komise 96/603/ES)“. 
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4. In the table of product family (2/2) of Annex III, the text ‘B - C (1)’ is replaced by ‘A1 (1), A2 
(1), B (1), C (1)’, the text ‘B - C (2)’ is replaced by ‘A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E’, the text ‘D, E, 
F’ is replaced by ‘A1 to E) (3), F’, the text of footnote 1 is replaced by ‘Products/materials for 
which a clealy identifiable stage in the production process results in an improvement of the 
reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a limiting of organic 
material).’, the text of footnote 2 is replaced by ‘Products/materials not covered by footnote 
1’, and a new footnote 3 is added with the text ‘Products/materials that do not require to be 
tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to Commission 
Decision 96/603/EC.’ 

 

6. Decision 97/556/EC: 

1. In Annex I, the text of footnote 2 is replaced by ‘Products/materials for which a clearly 
identifiable stage in the production process results in an improvement of the reaction to fire 
classification (e.g. an addition of fire retardants or a limiting of organic material)’, the text of 
footnote 1 is replaced by ‘Products/materials not covered by footnote (2)’, the text ‘A (1), B (1) 
or C (1) and A (without testing), D, E or F’ is replaced by ‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1), D, E, (A1 to 
E) (3), F’, the text ‘A (2), B (2) or C (2)’ is replaced by ‘A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)’ and a footnote (3) 
is added with the text ‘Products/materials that do not require to be tested for reaction to fire 
(e.g. Products/materials of Classes A1 according to Commission Decision 96/603/EC).’ 

2. In the table of product family (1/1) of Annex II, the text ‘A (1) - B (1) - C (1)’ is replaced by 
‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)’, and the text ‘A (2) - B (2) - C (2), A (without testing), D - E - F’ is 
replaced by ‘A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E, (A1 to E) (3), F’. 

3. Also in the table of product family (1/1) of Annex II, the text of footnote 1 is replaced by 
‘Products/materials for which as clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material)’, the text of footnote 2 is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote 1.’, and a footnote 3 is added with the text ‘Products/materials that do not 
require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to 
Commission Decision 96/603/EC).’ 

 

7. Decision 97/740/EC: 

1. The text of the second subparagraph of Annex II is replaced by ‘special masonry units of 
category I or II with incorporated thermal insulating materials falling into classes A1 (1), A2 (1), 
B (1), C (1) to be used in walls and partitions subject to reaction to fire regulations, but only 
where this material is susceptible to be exposed to fire in its end use application’, and a 
footnote 1 is added with the text ‘Products/materials for which a cleary identifiable stage in 
the production process results in an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an 
addition of fire retardants or a limiting of organic material).’ 

2. In the table of product family (3/3) of Annex III, the text ‘A, B or C (2)’ is replaced by ‘A1 (2), 
A2 (2), B (2), C (2)’, the text ‘A, B or C (3)’ is replaced by ‘A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E’ and the 
text ‘D, E or F’ is replaced by ‘(A1 to E) (4), F’. 

3. Also in the table of product family (3/3) of Annex III, the text of footnote 2 is replaced by 
‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material)’, the text of footnote 3 is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote 2’, the text ‘Commission Decision 94/611/EC (OJ L 241, 16.9.1994, p. 
25).’ in footnote 1 is replaced by ‘Commission Decision 2000/147/EC (OJ L 50, 23.2.2000, p. 
14).’, and a footnote 4 is added with the text ‘Products/materials that do not require to be 
tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to Commission 
Decision 96/603/EC).’ 
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8. Rozhodnutí 97/808/ES: 

1. V příloze I se znění „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 Komise 96/603/ES nevyžaduje, aby byly zkoušeny na reakci na oheň“ nahrazuje 
všude zněním „jiné než ty, které jsou uvedeny v příloze II“.  

2. V příloze II se znění „tříd reakce na oheň AFL, BFL, nebo CFL, jejichž reakce na oheň se během 
výroby mění, obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo ty, 
u nichž mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň“ nahrazuje všude zněním „tříd 
A1FL

(1), A2FL
(1)

, BFL
(1), CFL

(1)“ a vkládá se poznámka pod čarou, která zní: 
„(1) Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší 
klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“.  

3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (2/2) všude nahrazuje údaj „AFL – BFL – CFL
(1)“ 

údajem „A1FL
(1), A2FL

(1)
, BFL

(1), CFL
(1)“, údaj „AFL – BFL – CFL

(3)“ se všude nahrazuje údajem 
„A1FL

(3), A2FL
(3)

, BFL
(3), CFL

(3), DFL, EFL“ a údaj „AFL
(5) – DFL – EFL – FFL“ se všude nahrazuje 

údajem „(A1FL až EFL)(5), FFL“.  

4. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (2/2) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou 1 zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou 3 se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou 1“ a znění poznámky pod 
čarou 5 se nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na 
oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 
9. Rozhodnutí 98/213/ES: 

1. V příloze I se znění poznámky pod čarou 1 nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, na které se 
nevztahuje poznámka pod čarou 2 v příloze II“, údaj „A(1), B(1), C(1), A (bez zkoušení), D, E 
a F“ se nahrazuje údajem „A1(1), A2(1), B(1), C(1), D, E, (A1 až E)(3), F“ a vkládá se nová 
poznámka pod čarou, která zní: „(3) Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce 
na oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

2. V příloze II se znění poznámky pod čarou 2 nahrazuje zněním Výrobky/materiály, u nichž 
jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň 
(např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů)“ a údaj „A(2), B(2), 
C(2)“ se nahrazuje údajem „A1(2), A2(2), B(2), C(2)“. 

3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (1/5) nahrazuje údaj „A(1), B(1) a C(1)“ údajem 
„A1(1), A2(1), B(1), C(1)“, údaj „A(3), B(3) a C(3)“ údajem „A1(3), A2(3), B(3), C(3), D, E“ a údaj „A 
(bez zkoušení), D, E, F“ se nahrazuje údajem „(A1 až E)(6), F“.  

4. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (1/5) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou 1 zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou 3 se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou 1“ a vkládá se nová 
poznámka pod čarou, která zní: „(6) Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce 
na oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 
10. Rozhodnutí 98/214/ES: 

1. V příloze II se v tabulce pro skupinu výrobků (2/4) nahrazuje údaj „(A, B, C)(2)“ údajem 
„A1(2), A2(2), B(2), C(2)“ a údaj „(A, B, C)(4), D, E, F, A(5)“ údajem „A1(4), A2(4), B(4), C(4), D, E, 
(A1 až E)(5), F“.  
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8. Decision 97/808/EC: 

1. In Annex I, the text ‘of reaction to fire classes AFL, BFL or CFL for which the reaction to fire 
performance is not susceptible to change during the production, of reaction to fire classes DFL, 
EFL or FFL and also of class AFL that according to Commission Decision 96/603/EC do not 
require to be tested for reaction to fire’ is replaced everywhere by ‘other than those specified 
in Annex II’. 

2. In Annex II, the text ‘classes AFL, BFL or CFL for which the reaction to fire performance is 
susceptible to change during the production in general those subject to chemical modification, 
e.g. fire retardant, or where changes of composition may lead to changes in reaction to fire 
performance’ is replaced everywhere by ‘classes A1FL (1), A2FL (1), BFL (1), CFL (1).’, and a 
footnote 1 is added with the text ‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in 
the production process results in an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an 
addition of fire retardants or a limiting of organic material).’ 

3. In the table of product family (2/2) of Annex III, the text ‘AFL - BFL - CFL (1)’ is replaced 
everywhere by ‘A1FL (1), A2FL (1), BFL (1), CFL (1)’, the text ‘AFL - BFL - CFL (3)’ is replaced 
everywhere by ‘A1FL (3), A2FL (3), BFL (3), CFL (3), DFL, EFL’ and the text ‘AFL (5) - DFL - EFL - FFL’ 
is replaced everywhere by ‘(A1FL to EFL) (5), FFL’. 

4. Also in the table of product family (2/2) of Annex III, the text of footnote 1 is replaced by 
‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material)’, the text of footnote 3 is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote 1.’, and the text of footnote 5 is replaced by ‘Products/materials that do 
not require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to 
Commission Decision 96/603/EC).’ 

 
9. Decision 98/213/EC: 

1. In Annex I, the text of footnote 1 is replaced by ‘Products/materials not covered by footnote 2 
in Annex II’, the text ‘A (1), B (1), C (1), A (without testing), D, E and F’ is replaced by ‘A1 (1), 
A2 (1), B (1), C (1), D, E, (A1 to E) (3), F’ and a footnote 3 is added with the text 
‘Products/materials that do not require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials 
of Classes A1 according to Commission Decision 96/603/EC).’ 

2. In Annex II, the text of footnote 2 is replaced by ‘Products/materials for which a clearly 
identifiable stage in the production process results in an improvement of the reaction to fire 
classification (e.g. an addition of fire retardants or a limiting of organic material).’, and the 
text ‘A (2), B (2), C (2)’ is replaced by ‘A1 (2), A2 (2), B (2), C (2).’ 

3. In the table of product family (1/5) of Annex III, the text ‘A (1), B (1) and C (1)’ is replaced by 
‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)’, the text ‘A (3), B (3) and C (3)’ is replaced by ‘A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), 
D, E’ and the text ‘A (without testing), D, E, F’ is replaced by the text ‘A1 to E) (6), F’. 

4. Also in the table of product family (1/5) of Annex III, the text of footnote 1 is replaced by 
‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material).’, the text of footnote 3 is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote (1).’, and a footnote 6 is added with the text ‘Products/materials that do not 
require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to 
Commission Decision 96/603/EC).’ 

 
10. Decision 98/214/EC: 

1. In the table of product family (2/4) of Annex II, the text ‘(A, B, C) (2)’ is replaced by ‘A1 (2), 
A2 (2), B (2), C (2)’ and the text ‘(A, B, C) (4), D, E, F, A (5)’ is replaced by ‘A1 (4), A2 (4), B (4), 
C (4), D, E, (A1 to E) (5), F’. 



Příručka ke směrnici 89/106/EHS o stavebních výrobcích / Příloha III - Rozhodnutí Komise 

686 

2. V příloze II se v tabulce pro skupinu výrobků (2/4) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou 2 zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou 4 se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou 2“ a znění poznámky pod 
čarou 5 se nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na 
oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 

11. Rozhodnutí 98/279/ES: 

1. V příloze II se v tabulce pro skupinu výrobků (1/1) nahrazuje údaj „A(*), B(*), C(*)“ údajem 
„A1(*), A2(*), B(*), C(*)“ a údaj „A(**), B(**), C(**), A(***), D, E, F“ údajem „A1(**), A2(**), B(**), 
C(**), D, E, (A1 až E)(***), F“. 

2.  V příloze se v tabulce pro skupinu výrobků (1/1) dále nahrazuje znění poznámky pod čarou (*) 
zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší 
klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou (**) se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou (*)“ a znění poznámky pod 
čarou (***) se nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na 
oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 

12. Rozhodnutí 98/436/ES: 

1. V přílohách I a II se znění poznámky pod čarou (*) nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, 
u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na 
oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů)“ a údaj „(A, B, 
C)(*)“ se nahrazuje údajem „A1(*), A2(*), B(*), C(*)“. 

2. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (2/6) nahrazuje údaj „(A, B, C)(*)“ údajem 
„A1(*), A2(*), B(*), C(*)“, údaj „(A, B, C)(**)“ údajem „A1(**), A2(**), B(**), C(**), D, E“ a údaj 
„A(***), D, E, F“ se nahrazuje údajem „(A1 až E)(***), F“. 

3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (2/6) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou (*) zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou (**) se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou (*)“ a znění poznámky pod 
čarou (***) se nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na 
oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 

13. Rozhodnutí 98/437/ES: 

1. V příloze I se znění poznámky pod čarou 1 nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, na které se 
nevztahuje poznámka pod čarou 1 v příloze II“, údaj „A(1), B(1), C(1), A (bez zkoušení), D, E 
a F“ se všude nahrazuje údajem „A1(1), A2(1), B(1), C(1), D, E, (A1 až E)(4), F“ a vkládá se nová 
poznámka pod čarou, která zní: „(4) Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce 
na oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

2. V příloze II se znění poznámky pod čarou 1 nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž 
jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň 
(např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů)“ a údaj „A(1), B(1), 
C(1)“ se nahrazuje údajem „A1(1), A2(1), B(1), C(1)“. 

3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (3/5) nahrazuje údaj „A(*), B(*) a C(*)“ údajem 
„A1(*), A2(*), B(*), C(*)“, údaj „A(**), B(**)a C(**)“ údajem „A1(**), A2(**), B(**), C(**), D, E“ 
a údaj „A (bez zkoušení), D, E, F“ se nahrazuje údajem „(A1 až E)(***), F“. 



Kapitola 3 - Postupy prokazování shody jednotlivých skupin stavebních výrobků 

687 

2. Also in the table of product family (2/4) of Annex II, the text of footnote 2 is replaced by 
‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material).’, the text of footnote 4 is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote 2.’, and the text of footnote 5 is replaced by ‘Products/materials that do 
not require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to 
Commission Decision 96/603/EC).’ 

 

11. Decision 98/279/EC: 

1. In the table of product family (1/1) of Annex II, the text ‘A (*), B (*), C (*)’ is replaced by 
‘A1 (*), A2 (*), B(*), C (*)’ and the text ‘A (**), B (**), C (**), A (***), D, E, F’ is replaced by ‘A1 (**), 
A2 (**), B (**), C (**), D, E, (A1 to E) (***), F’. 

2. Also in the table of product family (1/1) of Annex II, the text of footnote (*) is replaced by 
‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material).’, the text of footnote (**) is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote (*).’, and the text of footnote (***) is replaced by ‘Products/materials that do 
not require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to 
Commission Decision 96/603/EC).’. 

 

12. Decision 98/436/EC: 

1. In Annexes I and II, the text of footnote (*) is replaced by ‘Products/materials for which a 
clearly identifiable stage in the production process results in an improvement of the reaction to 
fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a limiting of organic material).’, and the 
text ‘(A, B, C) (*)’ is replaced by ‘A1 (*), A2 (*), B (*), C (*).’ 

2. In the table of product family (2/6) of Annex III, the text ‘(A, B, C) (*)’ is replaced by ‘A1 (*), 
A2 (*), B (*), C (*)’, the text ‘(A, B, C) (**)’ is replaced by ‘A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E’ and 
the text ‘A (***), D, E, F,’ is replaced by ‘(A1 to E) (***), F’. 

3. Also in the table of product family (2/6) of Annex III, the text of footnote (*) is replaced by 
‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material).’, the text of footnote (**) is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote (*).’, and the text of footnote (***) is replaced by ‘Products/materials that do 
not require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to 
Commission Decision 96/603/EC).’ 

 

13. Decision 98/437/EC: 

1. In Annex I, the text of footnote 1 is replaced by ‘Products/materials not covered by footnote 1 
in Annex II.’, the text ‘A (1), B (1), C (1), A (without testing), D, E and F’ is replaced 
everywhere by ‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1), D, E, (A1 to E) (4), F’ and a footnote 4 is added with 
the text ‘Products/materials that do not require to be tested for reaction to fire (e.g. 
Products/materials of Classes A1 according to Commission Decision 96/603/EC).’. 

2. In Annex II, the text of footnote 1 is replaced by ‘Products/materials for which a clearly 
identifiable stage in the production process results in an improvement of the reaction to fire 
classification (e.g. an addition of fire retardants or a limiting of organic material)’ and the text 
‘A (1), B (1), C (1)’ is replaced everywhere by ‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)’. 

3. In the table of product family (3/5) of Annex III, the text ‘A (*), B (*) and C (*)’ is replaced by 
‘A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)’, the text ‘A (**), B (**) and C (**)’ is replaced by ‘A1 (**), A2 (**), B (**), 
C (**), D, E’ and the text ‘A (without testing), D, E and F’ is replaced by ‘(A1 to E) (***), F’. 
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4. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (3/5) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou (*) zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou (**) se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou (*)“ a vkládá se nová 
poznámka pod čarou, která zní: „(***) Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení 
reakce na oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 

14. Rozhodnutí 98/599/ES: 

1. V přílohách I a II se znění poznámky pod čarou 1 nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, 
u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na 
oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů)“ a údaj „A(1), 
B(1), C(1)“ údajem „A1(1), A2(1), B(1), C(1)“. 

2. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (3/3) nahrazuje údaj „A(1), B(1), C(1)“ údajem 
„A1(1), A2(1), B(1), C(1)“, údaj „A(2), B(2), C(2)“ údajem „A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E“a údaj „A(3), 
D, E, F“ se nahrazuje údajem „(A1 až E)(3), F“.  

3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (3/3) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou 1 zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou 2 se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou 1“ a znění poznámky pod 
čarou 3 se nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na 
oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 

15. Rozhodnutí 98/600/ES: 

1. V přílohách I a II se znění poznámky pod čarou 1 nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, 
u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na 
oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů)“ a údaj „A(1), 
B(1), C(1)“ se nahrazuje údajem „A1(1), A2(1), B(1), C(1)“. 

2. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (3/3) nahrazuje údaj „A(1), B(1), C(1)“ údajem 
„A1(1), A2(1), B(1), C(1)“, údaj „A(2), B(2), C(2)“ údajem „A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E“ a údaj „A(3), 
D, E, F“ se nahrazuje údajem „(A1 až E)(3), F“.  

3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (3/3) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou 1 zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou 2 se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou 1“ a znění poznámky pod 
čarou 3 se nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na 
oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 

16. Rozhodnutí 98/601/ES: 

1. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (2/2) všude nahrazuje údaj „AFL
(1), BFL

(1) CFL
(1)“ 

údajem „A1FL
(1), A2FL

(1)
, BFL

(1), CFL
(1)“, údaj „AFL

(2), BFL
(2), CFL

(2)“ údajem „A1FL
(2), A2FL

(2)
, 

BFL
(2), CFL

(2), DFL, EFL“ a údaj „AFL
(3), DFL, EFL, FFL“ se nahrazuje údajem „(A1FL až EFL)(3), 

FFL“.  
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4. Also in the table of product family (3/5) of Annex III, the text of footnote (*) is replaced by 
‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material)’, the text of footnote (**) is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote (*)’ and a footnote (***) is added with the text ‘Products/materials that do 
not require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to 
Commission Decision 96/603/EC).’ 

 

14. Decision 98/599/EC: 

1. In Annexes I and II, the text of footnote 1 is replaced by ‘Products/materials for which a 
clearly identifiable stage in the production process results in an improvement of the reaction to 
fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a limiting of organic material)’ and the 
text ‘A (1), B (1), C (1)’ is replaced by ‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)’. 

2. In the table of product family (3/3) of Annex III, the text ‘A (1), B (1), C (1)’ is replaced by 
‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)’, the text ‘A (2), B (2), C (2)’ is replaced by ‘A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, 
E’ and the text ‘A (3), D, E, F’ is replaced by ‘(A1 to E) (3), F’. 

3. Also in the table of product family (3/3) of Annex III, the text of footnote 1 is replaced by the 
text ‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results 
in an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material)’, the text of footnote 2 is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote 1.’, and the text of footnote 3 is replaced by ‘Products/materials that do 
not require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to 
Commission Decision 96/603/EC).’ 

 

15. Decision 98/600/EC: 

1. In Annexes I and II, the text of footnote 1 is replaced by ‘Products/materials for which a 
clearly identifiable stage in the production process results in an improvement of the reaction to 
fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a limiting of organic material).’, and the 
text ‘A (1), B (1), C (1)’ is replaced by ‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)’. 

2. In the table of product family (3/3) of Annex III, the text ‘A (1), B (1), C (1)’ is replaced by 
‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)’, the text ‘A (2), B (2), C (2)’ is replaced by ‘A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, 
E’ and the text ‘A (3), D, E, F’ is replaced by ‘(A1 to E) (3), F’. 

3. Also in the table of product family (3/3) of Annex III, the text of footnote 1 is replaced by 
‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material)’, the text of footnote 2 is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote 1.’, and the text of footnote 3 is replaced by ‘Products/materials that do 
not require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to 
Commission Decision 96/603/EC).’ 

 

16. Decision 98/601/EC: 

1. In the table of product family (2/2) of Annex III, the text ‘AFL (1), BFL (1), CFL (1)’ is replaced by 
‘A1FL (1), A2FL (1), BFL (1), CFL (1)’, the text ‘AFL (2), BFL (2), CFL (2)’ is replaced by ‘A1FL (2), 
A2FL (2), BFL (2), CFL (2), DFL, EFL’ and the text ‘AFL (3), DFL, EFL, FFL’ is replaced by ‘A1FL to 
EFL) (3), FFL’. 
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2. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (2/2) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou 1 zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou 2 se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou 1“ a znění poznámky pod 
čarou 3 se nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na 
oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 

17. Rozhodnutí 1999/89/ES: 

1. V příloze II se v tabulce pro skupinu výrobků (2/2) nahrazuje údaj „A(1), B(1), C(1)“ údajem 
„A1(1), A2(1), B(1), C(1)“, údaj „A(2), B(2), C(2)“ údajem „A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E“ a údaj „A(3), 
D, E, F“ se nahrazuje údajem „(A1 až E)(3), F“.  

2. V příloze II se v tabulce pro skupinu výrobků (2/2) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou 1 zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou 2 se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou 1“ a znění poznámky pod 
čarou 3 se nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na 
oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 

18. Rozhodnutí 1999/90/ES: 

1. V přílohách I a II se znění poznámky pod čarou 1 nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, 
u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na 
oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů)“ a údaj „A(1), 
B(1), C(1)“ se nahrazuje údajem „A1(1), A2(1), B(1), C(1)“. 

2. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (2/3) nahrazuje údaj „A(1), B(1), C(1)“ údajem 
„A1(1), A2(1), B(1), C(1)“, údaj „A(2), B(2), C(2)“ údajem „A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E“a údaj „A(3), 
D, E, F“ se nahrazuje údajem „(A1 až E)(3), F“.  

3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (2/3) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou 1 zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou 2 se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou 1“ a znění poznámky pod 
čarou 3 se nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na 
oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 

19. Rozhodnutí 1999/91/ES: 

1. V přílohách I a II se znění poznámky pod čarou 1 nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, 
u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na 
oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů)“ a údaj „A(1), 
B(1), C(1)“ se nahrazuje údajem „A1(1), A2(1), B(1), C(1)“. 

2. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (2/2) nahrazuje údaj „A(1), B(1), C(1)“ údajem 
„A1(1), A2(1), B(1), C(1)“, údaj „A(2), B(2), C(2)“ údajem „A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E“a údaj „A(3), 
D, E, F“ se nahrazuje údajem „(A1 až E)(3), F“.  
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2. Also in the table of product family (2/2) of Annex III, the text of footnote 1 is replaced by 
‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material).’, the text of footnote 2 is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote 1.’, and the text of footnote 3 is replaced by ‘Products/materials that do 
not require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to 
Commission Decision 96/603/EC).’ 

 

17. Decision 1999/89/EC: 

1. In the table of product family (2/2) of Annex II, the text ‘A (1), B (1), C (1)’ is replaced by 
‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)’, the text ‘A (2), B (2), C (2)’ is replaced by ‘A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, 
E’ and the text ‘A (3), D, E, F’ is replaced by ‘(A1 to E) (3), F’. 

2. Also in the table of product family (2/2) of Annex II, the text of footnote 1 is replaced by 
‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material).’, the text of footnote 2 is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote 1.’, and the text of footnote 3 is replaced by ‘Products/materials that do 
not require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to 
Commission Decision 96/603/EC).’ 

 

18. Decision 1999/90/EC: 

1. In Annexes I and II, the text of footnote 1 is replaced by ‘Products/materials for which a 
clearly identifiable stage in the production process results in an improvement of the reaction to 
fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a limiting of organic material).’, and the 
text ‘A (1), B (1), C (1)’ is replaced by ‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)’. 

2. In the table of product family (2/3) of Annex III, the text ‘A (1), B (1), C (1)’ is replaced by 
‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)’, the text ‘A (2), B (2), C (2)’ is replaced by ‘A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, 
E’ and the text ‘A (3), D, E, F’ is replaced by ‘(A1 to E) (3), F’. 

3. Also in the table of product family (2/3) of Annex III, the text of footnote 1 is replaced by 
‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material)’, the text of footnote 2 is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote 1.’, and the text of footnote 3 is replaced by ‘Products/materials that do 
not require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to 
Commission Decision 96/603/EC).’ 

 

19. Decision 1999/91/EC: 

1. In Annexes I and II, the text of footnote 1 is replaced by ‘Products/materials for which a 
clearly identifiable stage in the production process results in an improvement of the reaction to 
fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a limiting of organic material).’, and the 
text ‘A (1), B (1), C (1)’ is replaced by ‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)’. 

2. In the table of product family (2/2) of Annex III, the text ‘A (1), B (1), C (1)’ is replaced by 
‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)’, the text ‘A (2), B (2), C (2)’ is replaced by ‘A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, 
E’ and the text ‘A (3), D, E, F’ is replaced by ‘(A1 to E) (3), F’. 
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3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (2/2) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou 1 zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou 2 se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou 1“ a znění poznámky pod 
čarou 3 se nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na 
oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 

20. Rozhodnutí 1999/454/ES: 

1. V příloze II se v tabulce pro skupinu výrobků (2/2) nahrazuje údaj „A(1), B(1), C(1)“ údajem 
„A1(1), A2(1), B(1), C(1)“, údaj „A(2), B(2), C(2)“ údajem „A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E“a údaj „A(3), 
D, E, F“ se nahrazuje údajem „(A1 až E)(3), F“.  

2. V příloze II se v tabulce pro skupinu výrobků (2/2) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou 1 zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou 2 se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou 1“ a znění poznámky pod 
čarou 3 se nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na 
oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 

21. Rozhodnutí 1999/469/ES: 

1. V příloze I se znění poznámky pod čarou 1 nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž 
jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň 
(např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů)“ a údaj „A(1), B(1), 
C(1)“ se nahrazuje údajem „A1(1), A2(1), B(1), C(1)“. 

2. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (2/2) nahrazuje údaj „A(1), B(1), C(1)“ údajem 
„A1(1), A2(1), B(1), C(1)“, údaj „A(2), B(2), C(2)“ údajem „A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E“ a údaj „A(3), 
D, E, F“ se nahrazuje údajem „(A1 až E)(3), F“.  

3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (2/2) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou 1 zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou 2 se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou 1“ a znění poznámky pod 
čarou 3 se nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na 
oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 

22. Rozhodnutí 1999/470/ES: 

1. V přílohách I a II se znění poznámky pod čarou 1 nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, 
u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na 
oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů)“ a údaj „A(1), 
B(1), C(1)“ se nahrazuje údajem „A1(1), A2(1), B(1), C(1)“. 

2. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (2/2) nahrazuje údaj „A(1), B(1), C(1)“ údajem 
„A1(1), A2(1), B(1), C(1)“, údaj „A(2), B(2), C(2)“ údajem „A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E“ a údaj „A(3), 
D, E, F“ se nahrazuje údajem „(A1 až E)(3), F“.  
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3. Also in the table of product family (2/2) of Annex III, the text of footnote 1 is replaced by 
‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material).’, the text of footnote 2 is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote 1.’, and the text of footnote 3 is replaced by ‘Products/materials that do 
not require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to 
Commission Decision 96/603/EC).’ 

 

20. Decision 1999/454/EC: 

1. In the table of product family (2/2) of Annex II, the text ‘A (1), B (1), C (1)’ is replaced by 
‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)’, the text ‘A (2), B (2), C (2)’ is replaced by ‘A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, 
E’ and the text ‘A (3), D, E, F’ is replaced by ‘(A1 to E) (3), F’. 

2. Also in the table of product family (2/2) of Annex II, the text of footnote 1 is replaced by 
‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material).’, the text of footnote 2 is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote 1.’, and the text of footnote 3 is replaced by ‘Products/materials that do 
not require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to 
Commission Decision 96/603/EC).’ 

 

21. Decision 1999/469/EC: 

1. In Annex I, the text of footnote 1 is replaced by ‘Products/materials for which a clearly 
identifiable stage in the production process process results in an improvement of the reaction 
to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a limiting of organic material)’, and 
the text ‘A (1), B (1), C (1)’ is replaced by ‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)’. 

2. In the table of product family (2/2) of Annex III, the text ‘A (1), B (1), C (1)’ is replaced by 
‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)’, the text ‘A (2), B (2), C (2)’ is replaced by ‘A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, 
E’ and the text ‘A (3), D, E, F’ is replaced by ‘(A1 to E) (3), F’. 

3. Also in the table of product family (2/2) of Annex III, the text of footnote 1 is replaced by 
‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material).’, the text of footnote 2 is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote 1.’, and the text of footnote 3 is replaced by the text ‘Products/materials 
that do not require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 
according to Commission Decision 96/603/EC).’ 

 

22. Decision 1999/470/EC: 

1. In Annexes I and II, the text of footnote 1 is replaced by ‘Products/materials for which a 
clearly identifiable stage in the production process results in an improvement of the reaction to 
fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a limiting of organic material)’ and the 
text ‘A (1), B (1), C (1)’ is replaced by ‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)’. 

2. In the table of product family (2/2) of Annex III, the text ‘A (1), B (1), C (1)’ is replaced by the 
text ‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)’, the text ‘A (2), B (2), C (2)’ is replaced by the text ‘A1 (2), A2 (2), 
B (2), C (2), D, E’ and the text ‘A (3), D, E, F’ is replaced by the text ‘(A1 to E) (3), F’. 
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3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (2/2) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou 1 zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou 2 se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou 1“ a znění poznámky pod 
čarou 3 se nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na 
oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 

23. Rozhodnutí 1999/471/ES: 

1. V přílohách I a II se znění poznámky pod čarou 2 nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, 
u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na 
oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů)“ a údaj „A(2), 
B(2), C(2)“ se všude nahrazuje údajem „A1(2), A2(2), B(2), C(2)“. 

2. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (2/2) nahrazuje údaj „A(1), B(1), C(1)“ údajem 
„A1(1), A2(1), B(1), C(1)“, údaj „A(2), B(2), C(2)“ údajem „A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E“a údaj „A(3), 
D, E, F“ se nahrazuje údajem „(A1 až E)(3), F“.  

3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (2/2) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou 1 zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou 2 se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou 1“ a znění poznámky pod 
čarou 3 se nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na 
oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 

24. Rozhodnutí 1999/472/ES: 

1. V příloze II se znění poznámky pod čarou 1 nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž 
jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň 
(např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů)“ a údaj „A(1), B(1) 

nebo C(1)“ se nahrazuje údajem „A1(1), A2(1), B(1), C(1)“. 

2. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (4/5) nahrazuje údaj „A(1), B(1), C(1)“ údajem 
„A1(1), A2(1), B(1), C(1)“, údaj „A(2), B(2), C(2)“ údajem „A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E“ a údaj „A(3), 
D, E, F“ se nahrazuje údajem „(A1 až E)(3), F“.  

3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (4/5) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou 1 zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou 2 se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou 1“ a znění poznámky pod 
čarou 3 se nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na 
oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 

25. Rozhodnutí 2000/245/ES: 

V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (2/6) nahrazuje údaj „A, B, C“ údajem „A1, A2, 
B, C, D, E“, údaj „A(1), D, E, F“ údajem „(A1 až E)(1), F“ a znění poznámky pod čarou 1 se 
nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na oheň 
(např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 
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3. Also in the table of product family (2/2) of Annex III, the text of footnote 1 is replaced by 
‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material).’, the text of footnote 2 is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote 1.’, and the text of footnote 3 is replaced by ‘Products/materials that do 
not require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to 
Commission Decision 96/603/EC).’ 

 

23. Decision 1999/471/EC: 

1. In Annexes I and II, the text of footnote 2 is replaced by ‘Products/materials for which a 
clearly identifiable stage in the production process results in an improvement of the reaction to 
fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a limiting of organic material).’, and the 
text ‘A (2), B (2), C (2)’ is replaced everywhere by ‘A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)’. 

2. In the table of product family (2/2) of Annex III, the text ‘A (1), B (1), C (1)’ is replaced by 
‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)’, the ‘A (2), B (2), C (2)’ is replaced by ‘A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E’ 
and the text ‘A (3), D, E, F’ is replaced by ‘(A1 to E) (3), F’. 

3. Also in the table of product family (2/2) of Annex III, the text of footnote 1 is replaced by 
‘products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material).’, the text of footnote 2 is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote 1.’, and the text of footnote 3 is replaced by the text ‘Products/materials 
that do not require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 
according to Commission Decision 96/603/EC).’ 

 

24. Decision 1999/472/EC: 

1. In Annex II, the text of footnote 1 is replaced by ‘Products/materials for which a clearly 
identifiable stage in the production process results in an improvement of the reaction to fire 
classification (e.g. an addition of fire retardants or a limiting of organic material).’, and the 
text ‘A (1), B (1) or C (1)’ is replaced by ‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1).’ 

2. In the table of product family (4/5) of Annex III, the text ‘A (1), B (1), C (1)’ is replaced by 
‘A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)’, the text ‘A (2), B (2), C (2)’ is replaced by ‘A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, 
E’ and the text ‘A (3), D, E, F’ is replaced by ‘(A1 to E) (3), F’. 

3. Also in the table of product family (4/5) of Annex III, the text of footnote 1 is replaced by 
‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material).’, the text of footnote 2 is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote 1.’, and the text of footnote 3 is replaced by ‘Products/materials that do 
not require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to 
Commission Decision 96/603/EC).’ 

 

25. Decision 2000/245/EC: 

In the table of product familiy (2/6) of Annex III, the text ‘A, B, C’ is replaced by ‘A1, A2, B, C, 
D, E’, the text ‘A (1), D, E, F’ is replaced by ‘(A1 to E) (1), F’, and the text of footnote 1 is 
replaced by the text ‘Products/materials that do not require to be tested for reaction to fire (e.g. 
Products/materials of Classes A1 according to Commission Decision 96/603/EC).’ 
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26. Rozhodnutí 2000/273/ES: 

1. V přílohách I a II se znění poznámky pod čarou (*) nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, 
u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na 
oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů)“, údaj „A(*), 
B(*), C(*)“ se nahrazuje údajem „A1(*), A2 

(*), B (*), C (*)“ a údaj „A FL
(*), B FL

(*), C FL
(*)“ údajem 

„A1FL
(*), A2 FL

(*), B FL
(*), C FL

(*)“. 

2. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (2/2) nahrazuje údaj „A(*), B(*), C(*)“ údajem 
„A1(*), A2(*), B(*), C(*)“, údaj „A(**), B(**)a C(**)“ údajem „A1(**), A2(**), B(**), C(**), D, E“, údaj 
„A(***), D, E, F“ údajem „(A1 až E)(***), F“, údaj „AFL

(*), BFL
(*), CFL

(*)“ údajem „A1FL
(*), A2FL

(*), 
BFL

(*), CFL
(*)“, údaj „AFL

(**), BFL
(**)a CFL

(**)“ údajem „A1FL
(**), A2FL

(**), BFL
(**), CFL

(**), DFL, EFL“ 
a údaj „AFL

(***), DFL, EFL, FFL“ se nahrazuje údajem „(A1FL až EFL)(***), FFL“. 

3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (2/2) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou (*) zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou (**) se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou (*)“ a znění poznámky pod 
čarou (***) se nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na 
oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 

27. Rozhodnutí 2000/447/ES: 

1. V přílohách I a II se znění poznámky pod čarou (*) nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, 
u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na 
oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů)“, údaj „A(*), 
B(*), C(*), A FL

(*), B FL
(*), C FL

(*)“ se dvakrát nahrazuje údajem „A1(*), A2 
(*), B (*), C (*), A1FL

(*), 
A2 FL

(*), B FL
(*), C FL

(*)“ a údaj „A(*), B(*), C(*)“ se dvakrát nahrazuje údajem „A1(*), A2 
(*), B (*), 

C (*)“. 

2. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (3/6) nahrazuje dvakrát údaj „A(*), B(*), C(*)“ 
údajem „A1(*), A2(*), B(*), C(*)“, údaj „A(**), B(**), C(**)“ se dvakrát nahrazuje údajem „A1(**), 
A2(**), B(**), C(**), D, E“, údaj „A(***), D, E, F“ se dvakrát nahrazuje údajem „(A1 až E)(***), F“, 
údaj „AFL

(*), BFL
(*), CFL

(*)“ údajem „A1FL
(*), A2FL

(*), BFL
(*), CFL

(*)“, údaj „AFL
(**), BFL

(**)a CFL
(**)“ 

údajem „A1FL
(**), A2FL

(**), BFL
(**), CFL

(**), DFL, EFL“ a údaj „AFL
(***), DFL, EFL, FFL“ se nahrazuje 

údajem „(A1FL až EFL)(***), FFL“. 

3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků (3/6) dále nahrazuje znění poznámky pod 
čarou (*) zněním „Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede 
k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením 
organických materiálů)“, znění poznámky pod čarou (**) se nahrazuje zněním 
„Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou (*)“ a znění poznámky pod 
čarou (***) se nahrazuje zněním „Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na 
oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES)“. 

 

––––––––––––––––––––– 
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26. Decision 2000/273/EC: 

1. In Annexes I and II, the text of footnote (*) is replaced by ‘Products/materials for which a 
clearly identifiable stage in the production process results in an improvement of the reaction to 
fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a limiting of organic material).’, the 
text ‘A (*), B (*), C (*)’ is replaced by ‘A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)’ and the text ‘AFL (*), BFL (*), 
CFL (*)’ is replaced by ‘A1FL (*), A2FL (*), BFL (*), CFL (*)’. 

2. In the table of product family (2/2) of Annex III, the text ‘A (*), B (*), C (*)’ is replaced by 
‘(A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)’, the text ‘A (**), B (**), C (**)’ is replaced by ‘A1 (**), A2 (**), B (**), 
C (**), D, E’, the text ‘A (***), D, E, F’ is replaced by ‘(A1 to E) (***), F’, the text ‘AFL (*), BFL (*), 
CFL (*)’ is replaced by ‘A1FL (*), A2FL (*), CFL (*)’, the text ‘AFL (**), BFL (**), CFL (**)’ is replaced 
by ‘A1FL (**), A2FL (**), BFL (**), CFL (**), DFL, EFL’ and the text ‘AFL (***), DFL, EFL, FFL’ is 
replaced by ‘(A1FL to EFL) (***), FFL’. 

3. Also in the table of product family (2/2) of Annex III, the text of footnote (*) is replaced by 
‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in 
an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material).’, the text of footnote (**) is replaced by ‘Products/materials not 
covered by footnote (*).’, and the text of footnote (***) is replaced by ‘Products/materials that do 
not require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of Classes A1 according to 
Commission Decision 96/603/EC).’ 

 

27. Decision 2000/447/EC: 

1. In Annexes I and II, the text of footnote (*) is replaced by ‘Products/materials for which a 
clearly identifiable stage in the production process results in an improvement of the reaction to 
fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a limiting of organic material)’, the text 
‘A (*), B (*), C (*), AFL (*), BFL (*), CFL (*)’ is twice replaced by ‘A1 (*), A2 (*), B (*), C (*), A1FL (*), 
A2FL (*), BFL (*), CFL (*)’ and the text ‘A (*), B (*), C (*)’ is twice replaced by ‘A1 (*), A2 (*), B (*), 
C (*)’. 

2. In the table of product family (3/6) of Annex III, the text ‘A (*), B (*), C (*)’ is twice replaced by 
‘A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)’, the text ‘A (**), B (**), C (**)’ is twice replaced by ‘A1 (**), A2 (**), 
B (**), C (**), D, E’, the text ‘A (***), D, E, D, F’ is twice replaced by ‘(A1 to E) (***), F’, the text 
‘AFL (*), BFL (*), CFL (*)’ is replaced by ‘A1FL (*), A2FL (*), BFL (*), CFL (*)’, the text ‘AFL (**), 
BFL (**), CFL (**)’ is replaced by ‘A1FL (**), A2FL (**), BFL (**), CFL (**), CFL (**), DFL, EFL’ and the 
text ‘AFL (***), DFL, EFL, FFL’ is replaced by ‘(A1FL to EFL) (***), FFL’. 

3. Also in the table of product family (3/6) of Annex III, the text of footnote (*) is replaced by the 
text ‘Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results 
in an improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a 
limiting of organic material).’, the text of footnote (**) is replaced by the text 
‘Products/materials not covered by footnote (*).’, and the text of footnote (***) is replaced by 
‘Products/materials that do not require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials 
of Classes A1 according to Commission Decision 96/603/EC).’ 

 

––––––––––––––––––––– 

 


