
BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. szeptember 20.)

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése
szerinti, a szennyvíz-elvezetési és -kezelési termékekre vonatkozó igazolási eljárásról szóló,

97/464/EK bizottsági határozat módosításáról

(az értesítés a B(2004) 3488. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/663/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 1882/2003/EK irányelvvel (1) módosított, az építési
termékekre vonatkozó tagállami törvények, rendeletek és közi-
gazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-
i, 89/106/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 13.
cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A Bizottság már elfogadta az építési termékek megfelelő-
ségének a 89/106/EGK irányelv 20. cikke (2) bekezdése
szerinti, a szennyvíz-elvezetési és -kezelési termékekre
vonatkozó igazolásról szóló, 1997. június 27-i
97/464/EK határozatot (3).

(2) A 89/106/EGK irányelv 13. cikkének (2) bekezdése
előírja, hogy a megfelelőséget az irányelv III. mellékletével
összhangban kell meghatározni. Ezért nem kell hivat-

kozni a 13. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjára a 13.
cikk (4) bekezdése szerint a megfelelőség igazolási eljárás
előírásakor. A 97/464/EK határozat szövegét egyszerűsí-
teni kell ennek a hivatkozásnak az elhagyásával.

(3) A szennyvíz-elvezetési és -kezelési termékcsaládok átte-
kintését követően, és a tűzzel szembeni viselkedés tekin-
tetében a tagállamok szabályozási igényei kielégítésének
szükségességét figyelembe véve, ki kell egészíteni a
megfelelőség igazolási eljárásokat a tűzzel szembeni visel-
kedési jellemzők tekintetében.

(4) Az „Épületeken kívüli szennyvíz-elvezetési és -kezelési
termékek (3/3)” termékcsalád áttekintését követően maga-
sabb biztonsági szintet kell biztosítani a gépjárművek és
gyalogosok által használt területeken való használatra
szánt búvónyílás-tetőkhöz és víznyelő-tetőkhöz.

(5) Ebből következően tehát a fentieknek megfelelően módo-
sítani kell a 97/464/EK határozatot.

(6) Az ebben a határozatban előírt intézkedések össz-
hangban vannak az Építési Állandó Bizottság vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 97/464/EK határozat a következőképpen módosul:
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(1) HL L 284., 2003.10.31., 1. o.
(2) HL L 40., 1989.2.11., 12. o.
(3) HL L 198., 1997.7.25., 33. o.



1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

(1) Az I. mellékletben meghatározott termékek megfelelő-
ségét a II. mellékletben meghatározott eljárásokkal kell
igazolni.

(2) Amikor az 1. bekezdésben hivatkozott termékekre
tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendeletek is vonat-
koznak, a tűzzel szembeni viselkedési jellemzők tekintetében
a megfelelőségüket a III. mellékletben foglalt eljárásokkal kell
igazoltatni.”

2. A mellékletek ennek a határozatnak a mellékletével össz-
hangban módosulnak.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 20-án.

a Bizottság részéről
Olli REHN

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

A mellékletek a következőképpen módosulnak:

1. A II. mellékletben a „épületeken kívüli szennyvíz-elvezetési és -kezelési termékek (3/3)” termékcsalád esetében a
táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„Termék(ek) Tervezett használat(ok) Szint(ek) vagy
osztály(ok)

Megfelelőség igazolási
rendszer(ek)

Búvónyílások és ellenőrzőaknák
Felhágó-tartókarok, létrák és korlá-
tok búvónyílásokhoz és ellenőr-
zőaknákhoz

Úttesteken, parkoló területeken,
burkolt leállósávokon és épüle-
teken kívül használandó

4 (1)

Távolságtartók Szennyvízhez, magas- és mélyé-
pítési munkáktól, utakat is bele-
értve

4 (1)

Búvónyílás tetők és víznyelő tetők Olyan területeken való haszná-
latra, amelyeket járművek és
gyalogosok használnak

1 (2)

(1) 4. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában a harmadik lehetőséget.

(2) 1. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. i. pontját.”.

2. A következő III. melléklettel egészül ki:

„III. MELLÉKLET

TERMÉKCSALÁDOK

Épületeken belüli szennyvíz-elvezetési és -kezelési termékek

épületeken kívüli szennyvíz-elvezetési és -kezelési termékek

Tűzzel szembeni viselkedési jellemzők tekintetében megfelelőség igazolási rendszerek

Az alább felsorolt termék(ek)hez és tervezett használat(ok)hoz a CEN-t/CENELEC-et megkérték, hogy a vonatkozó
harmonizált szabvány(ok)ban írja elő a tűzzel szembeni viselkedési jellemzők tekintetében a következő megfelelőség
igazolási rendszereket:

Termék(ek) Tervezett használat(ok)

Szint(ek) vagy
osztály(ok)

(tűzzel szembeni
viselkedés)

Megfelelőség igazolási
rendszer(ek)

Visszaáramlású készülékek: levegő
beengedő szelep szellőztető csőve-
zetéke

Minden használathoz, amikor
azokra tűzzel szembeni viselke-
désről szóló rendeletek vonat-
koznak

A1 (*), A2 (*), B (*),
C (*)

1

Felszerelések szennyvízszivattyú-
telepekhez és kifolyó vízemelő
berendezésekhez

A1 (**), A2 (**), B (**),
C (**), D, E

3

Felszerelések és elemek szennyvíz-
kezelő üzemekhez és helyszíni
kezelő berendezéshez – víztisztító
tartályok

(A1-től E-ig) (***), F 4

Előregyártott vízelvezető csatorna

Búvónyílások és ellenőrző aknák
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Termék(ek) Tervezett használat(ok)

Szint(ek) vagy
osztály(ok)

(tűzzel szembeni
viselkedés)

Megfelelőség igazolási
rendszer(ek)

Felhágó-tartókarok, létrák és
korlátok búvónyílásokhoz és ellen-
őrző aknákhoz

Távolságtartók

Búvónyílás tetők és víznyelő tetők

1. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. i. pontját, minták ellenőrző vizsgálata nélkül.

3. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. melléklete 2. ii. pontjának második lehetőségét.

4. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. melléklete 2. ii. pontjának harmadik lehetőségét.

(*) Olyan termékek/anyagok, melyhez a termelési folyamatban egy világosan azonosítható szakasz a tűzzel szembeni viselkedési
besorolás javulását eredményezi (például tűzgátló anyagok hozzáadása vagy szerves anyag korlátozása).

(**) A (*) lábjegyzet hatálya alá nem tartozó termékek/anyagok.

(***) Olyan termékek/anyagok, melyeket nem kell vizsgálni tűzzel szembeni viselkedés tekintetében (például a módosított 96/603/EK
határozat szerint az A1 osztályba tartozó termékek/anyagok).

A rendszerre vonatkozó előírásnak olyannak kell lennie, hogy még ott is megvalósítható legyen, ahol valamely
jellemző szempontjából nem kell meghatározni a viselkedést, mivel legalább egy tagállamnak egyáltalán nincs
törvényes követelménye az ilyen jellemzőre vonatkozóan (lásd a 89/106/EGK irányelv 2.1. cikkét, és ahol szükséges,
az értelmező dokumentumok 1.2.3. cikkét). Ezekben az esetekben az ilyen jellemző igazolását nem kell előírni a
gyártó számára, ha ebből a szempontból nem kíván nyilatkozni a termék viselkedéséről.”
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