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ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 15. července2002, 

kterým se mění rozhodnutí 95/467/ES, 96/577/ES, 96/578/ES a 98/598/ES o postupu 
prokazování shody stavebních výrobků podle čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, 
pokud jde o výrobky ze sádry, stabilní hasicí systémy, vybavení hygienických prostorů 

a kamenivo 

(oznámeno pod číslem K(2002) 2586) 
(Text s významem pro EHP) 

(2002/592/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) Komise již přijala řadu rozhodnutí o prokazování shody stavebních výrobků podle čl. 20 odst. 2 
směrnice 89/106/EHS; 

(2) může vzniknout potřeba přizpůsobit tato rozhodnutí technickému pokroku; 

(3) to je případ rozhodnutí Komise 95/467/ES(3), 96/577/ES(4), 96/578/ES(5) a 98/598/ES(6); 

(4) opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro stavebnictví, 

 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

 

Článek 1 

Rozhodnutí 95/467/ES se mění takto: 

1. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků VÝROBKY ZE SÁDRY (1/4) za slova 
„sádrovláknité desky“ vkládají slova „sádrovláknité tvarovky“. 

2. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků VÝROBKY ZE SÁDRY (2/4) za slova „sádrové 
omítky“ vkládají slova „sádrovláknité tvarovky“. 

3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků VÝROBKY ZE SÁDRY (4/4) za slova „podhledové 
prvky a omítky“ vkládají slova „sádrovláknité tvarovky“. 

 

                                                 
(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 268, 10. 11. 1995, s. 29. 
(4)  Úř. věst. č. L 254, 8. 10. 1996, s. 44. 
(5)  Úř. věst. č. L 254, 8. 10. 1996, s. 49. 
(6)  Úř. věst. č. L 287, 24. 10. 1998, s. 25. 
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COMMISSION DECISION 

of 15 July 2002 

amending Decisions 95/467/EC, 96/577/EC, 96/578/EC and 98/598/EC on the procedure 
for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of 

Council Directive 89/106/EEC as regards gypsum products, fixed fire-fighting systems, 
sanitary appliances and aggregates respectively 

(notified under document number C(2002) 2586) 
(Text with EEA relevance) 

(2002/592/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 Commission has already adopted a series of decisions on attesting the conformity of 
construction products pursuant to Article 20(2) of Directive 89/106/EEC. 

(2) The need may arise to adapt those decisions to technical progress. 

(3) This is the case of Commission Decisions 95/467/EC(3), 96/577/EC(4), 96/578/EC(5) and 
98/598/EC(6). 

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

 

HAS ADOPTED THIS DECISION: 

 

Article 1 

Decision 95/467/EC is hereby amended as follows. 

1. In Annex 3, in the table for product family GYPSUM PRODUCTS (1/4) ‘fibrous gypsum plaster 
casts,’ is inserted after ‘fibrous gypsum boards,’. 

2. In Annex 3, in the table for product family GYPSUM PRODUCTS (2/4) ‘fibrous gypsum plaster 
casts,’ is inserted after ‘gypsum plasters,’. 

3. In Annex 3, in the table for product family GYPSUM PRODUCTS (4/4) the product family 
‘fibrous gypsum plaster casts,’ is inserted after ‘ceiling elements and plasters,’. 

 

                                                 
(1) OJ L 40, 11.2.1989, p. 12. 
(2) OJ L 220, 30.8.1993, p. 1. 
(3)  OJ L 268, 10.11.1995, p. 29. 
(4)  OJ L 254, 8.10.1996, p. 44. 
(5)  OJ L 254, 8.10.1996, p. 49. 
(6)  OJ L 287, 24.10.1998, p. 25. 
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Článek 2 

Rozhodnutí 96/577/ES se mění takto: 

1. V příloze I páté odrážce se za slova „hubice/sprinklery/výtoky vkládá tento text: „ventily 
vysokotlakých zásobníků s příslušenstvím a jejich spouštěče, sekční ventily a jejich spouštěče, 
neelektrická blokovací zařízení, pružné spoje, tlakoměry a tlakové spínače, mechanická vážicí 
zařízení a zpětné ventily zásobníků a zpětné ventily ovládacích větví“. 

2. V příloze II se v tabulce pro skupinu výrobků VÝROBKY PRO POŽÁRNÍ POPLACH/DETEKCI, 
STABILNÍ HAŠENÍ POŽÁRU, ŘÍZENÍ POŽÁRU A KOUŘE A PRO POTLAČOVÁNÍ 
VÝBUCHU (1/1) vkládá na konec oddílu Stabilní potlačování a hašení tento blok: 

 
Mokré ventilové stanice 
Suché ventilové stanice 
Zaplavovací ventilové stanice 
Řídicí ventily s tepelnou pojistkou 
Ventily vysokotlakých zásobníků 
s příslušenstvím a jejich spouštěče 
Sekční ventily a jejich spouštěče 
Neelektrická blokovací zařízení 
Pružné spoje 
Tlakoměry a tlakové spínače 
Mechanická vážicí zařízení 
Zpětné ventily zásobníků a zpětné 
ventily ovládacích větví 

Požární bezpečnost  1 

 

Článek 3 

Rozhodnutí 96/578/ES se mění takto: 

1. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků VYBAVENÍ PRO HYGIENICKÉ 
PROSTORY (1/1) zrušuje v první řádce tabulky slovo „Výlevky“ tak, aby odstavec začínal slovy 
„Umyvadla a společné umývací žlaby, …“. 

2. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků VYBAVENÍ PRO HYGIENICKÉ 
PROSTORY (1/1) vkládá pod záhlaví tato řádka: 

 
Výlevky Příprava jídla, mytí nádobí a 

vypouštění odpadních vod 
z domácností 

 4(4) 

(4) Systém 1: Viz bod i) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS, bez auditních zkoušek vzorků. 
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Article 2 

Decision 96/577/EC is hereby amended as follows. 

1. In Annex I, fifth indent, the following text is inserted after ‘nozzles/sprinklers/outlets.’: ‘high 
pressure container valve assemblies and their actuators, selector valves and their actuators, non-
electrical disable devices, flexible connectors, pressure gauges and pressure switches, mechanical 
weighing devices and check valves and non-return valves.’ 

2. In Annex II, in the table for product family FIRE ALARM/DETECTION, FIXED FIRE 
FIGHTING, FIRE AND SMOKE CONTROL AND EXPLOSION SUPPRESSION PRODUCTS 
(1/1), the following row is inserted at the end of the fixed suppression and extinguishing section: 

 
Wet alarm valve assemblies  
Dry alarm valve assemblies 
Deluge alarm valve assemblies 
Multiple controls 
High pressure container valve 
assemblies and their actuators 
Selector valves and their actuators 
Non-electrical disable devices 
Flexible connectors 
Pressure gauges and pressure switches 
Mechanical weighing devices 
Check valves and non-return valves 

Fire safety  1 

 

Article 3 

Decision 96/578/EC is hereby amended as follows. 

1. In Annex III in the table for product family SANITARY APPLIANCES (1/1), the word ‘Sinks’ is 
deleted from the first row of the table, such that the paragraph begins ‘Basins and communal 
troughs; ...’. 

2. In Annex III in the table for product family SANITARY APPLIANCES (1/1), the following row is 
inserted after the header row: 

 
Sinks  Preparation of food, the 

washing of dishes and the 
discharge of domestic waste 
water 

 4(4) 

(4) System 1: See Annex III, section 2(i), of Directive 89/106/EEC, without audit-testing of samples. 
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Článek 4 

Rozhodnutí 98/598/ES se mění takto: 

1. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků KAMENIVO PRO POUŽITÍ BEZ POŽADAVKŮ 
NA VYSOKOU BEZPEČNOST (1/2) zrušuje v první a ve čtvrté řádce odrážka „– betonu, malt 
a injektážních malt“.  

2. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků KAMENIVO PRO POUŽITÍ BEZ POŽADAVKŮ 
NA VYSOKOU BEZPEČNOST (1/2) vkládá tato řádka: 

 
Kamenivo a filery (plniva) do 
betonu, malt a injektážních 
malt 

V budovách, na vozovkách a 
jiných inženýrských stavbách 

 4 

3. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků KAMENIVO PRO POUŽITÍ S POŽADAVKY NA 
VYSOKOU BEZPEČNOST (2/2) zrušuje v první a ve čtvrté řádce odrážka „– betonu, malt 
a injektážních malt“. 

4. V příloze III se v tabulce pro skupinu výrobků KAMENIVO PRO POUŽITÍ S POŽADAVKY NA 
VYSOKOU BEZPEČNOST (2/2) vkládá tato řádka: 

 
Kamenivo a filery (plniva) do 
betonu, malt a injektážních 
malt 

V budovách, na vozovkách a 
jiných inženýrských stavbách 

 2 + 

 

Článek 5 

Toto rozhodnutí je určeno členským státům. 

 

V Bruselu dne 15. července 2002.   

 

 Za Komisi 

 Erkki LIIKANEN 

 členka Komise 

 

––––––––––––––––––––– 

 

 

Změny: 

– 
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Article 4 

Decision 98/598/EC is hereby amended as follows. 

1. In Annex III, in the table for product family AGGREGATES FOR USES WITHOUT HIGH 
SAFETY REQUIREMENTS (1/2), the indent in the first row ‘- for concrete mortar and grout’, and 
the indent in the fourth row ‘- for concrete mortar and grout’ are deleted. 

2. In Annex III, in the table for product family AGGREGATES FOR USES WITHOUT HIGH 
SAFETY REQUIREMENTS (1/2) the following row is inserted: 

 
Aggregates and fillers for 
concrete mortar and grout 

In buildings, roads and other 
civil engineering work 

 4 

3. In Annex III, in the table for product family AGGREGATES FOR USES WITH HIGH SAFETY 
REQUIREMENTS (2/2) the indent in the first row ‘- for concrete mortar and grout’, and the indent 
in the fourth row ‘- for concrete mortar and grout’ are deleted. 

4. In Annex III, in the table for product family AGGREGATES FOR USES WITH HIGH SAFETY 
REQUIREMENTS (2/2) the following row is inserted: 

 
Aggregates and fillers for 
concrete mortar and grout 

In buildings, roads and other 
civil engineering work 

 2 + 

 

Article 5 

This Decision is addressed to the Member States. 

 

Done at Brussels, 15 July 2002. 

 

 For the Commission 

 Erkki LIIKANEN 

 Member of the Commission 

 

––––––––––––––––––––– 

 


