
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. március 1.)

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése
szerinti, a padlóburkolatokra vonatkozó igazolási eljárásáról szóló 97/808/EK határozat

módosításáról

(az értesítés a C(2006) 553. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/190/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló,
1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre (1) és külö-
nösen annak 13. cikkének (4) bekezdésére,

mivel:

(1) Az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK
tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a padló-
burkolatokra vonatkozó igazolási eljárásáról szóló, 1997.
november 20-i 97/808/EK bizottsági határozat (2) III.
mellékletében a „PADLÓBURKOLATOK (2/2)” termékcsa-
ládra vonatkozó táblázat az FFL osztályhoz tévesen a 3.
megfelelőségi igazolási rendszert rendeli.

(2) A 97/808/EK határozatot ezért ennek megfelelően módo-
sítani kell.

(3) Az e határozatban foglalt intézkedések összhangban
vannak az Építésügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 97/808/EK határozat III. melléklete e határozat mellékletének
megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 1-jén.

a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN

alelnök
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(1) HL L 40., 1989.2.11., 12. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.)
módosított irányelv.

(2) HL L 331., 1997.12.3., 18. o. A legutóbb a 2001/596/EK határo-
zattal (HL L 209., 2001.8.2., 33. o.) módosított határozat.



MELLÉKLET

A 97/808/EK határozat III. mellékletében a „PADLÓBURKOLATOK (2/2)” termékcsaládhoz tartozó táblázat és szöveg
helyébe a következő táblázat és szöveg lép:

„TERMÉKCSALÁD: PADLÓBURKOLATOK (2/2)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN és a CENELEC felkérést kap a
vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek) Tervezett felhasználási
terület(ek)

Szint(ek) vagy osztály(ok)
Tűzzel szembeni viselkedés

Megfelelő-
ségi igazo-
lási rend-
szer(ek)

Rideg padlóburkoló termékek
A. Alkotóelemek

burkolóegységek; mozaiklapok; parketta; háló-
szerű vagy lapokkal történő burkolás; padlórá-
csozatok; rideg rétegelt padlóburkolatok;
faalapú termékek

B. Teherhordó szerkezeti rendszerként forgalomba
hozva

Magasított kiemelhető padlók, többrétegű
légréses padlók

Beltéri használatra, bele-
értve a burkolt tömeg-
közlekedési helyiségeket

A1FL (1) – A2FL (1) –
BFL (1) – CFL (1)

1 (2)

A1FL (3) – A2FL (3) –
BFL (3) – CFL (3) – DFL –

EFL

3 (4)

(A1FL-től EFL-ig) (5), FFL 4 (6)

Rugalmas és textil padlóburkolatok
Homogén és heterogén rugalmas padlóburkolatok,
lapként, lemezként vagy tekercsként szolgáltatva
(textil padlóburkolatok, beleértve lapokat;
műanyag és gumilapok [aminoplasztik hőre kemé-
nyedő padlóburkolatok]; linóleum és parafa;
antisztatikus lemezek; szabadon lefektetett padló-
burkoló lapok; rugalmas rétegelt padlóburkolatok)

Beltéri használatra A1FL (1) – A2FL (1) –
BFL (1) – CFL (1)

1 (2)

A1FL (3) – A2FL (3) –
BFL (3) – CFL (3) – DFL –

EFL

3 (4)

(A1FL-től EFL-ig) (5), FFL 4 (6)

Rugalmas és textil padlóburkolatok
Homogén és heterogén rugalmas padlóburkolatok,
lapként, lemezként vagy tekercsként szolgáltatva
(textil padlóburkolatok, beleértve lapokat;
műanyag és gumilapok [aminoplasztik hőre kemé-
nyedő padlóburkolatok]; linóleum és parafa;
antisztatikus lemezek; szabadon lefektetett padló-
burkoló lapok; rugalmas rétegelt padlóburkolatok)

Kültéri használatra — 4 (6)

Padlóaljzatanyagok Beltéri használatra A1FL (1) — A2FL (1) —
BFL (1) — CFL (1)

1 (2)

A1FL (3) — A2FL (3) —
BFL (3) — CFL (3) — DFL

— EFL

3 (4)

(A1FL-től EFL-ig) (5), FFL 4 (6)

Kültéri használatra — 4 (6)

(1) Olyan termékek/anyagok, amelyek előállításuk egy pontosan meghatározott fázisában olyan kezelésen esnek át, amely a tűzzel
szembeni viselkedés szerinti besorolásuk javulását eredményezi (pl. égésgátlók hozzáadása vagy a szervesanyag-tartalom korlátozása).

(2) 1. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. melléklete 2. i. pontjában a minták szúrópróbaszerű vizsgálata nélküli esetet.
(3) Az 1. lábjegyzet alá nem tartozó termékek/anyagok.
(4) 3. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. melléklete 2. ii. pontjában a második lehetőséget.
(5) Olyan termékek/anyagok, amelyek tűzzel szembeni viselkedését nem szükséges vizsgálni (pl. a 96/603/EK bizottsági határozat

(HL L 267., 1996.10.19., 23. o.) szerinti A1. osztályú termékek/anyagok).
(6) 4. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. melléklete 2. ii. pontjában a harmadik lehetőséget.
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A rendszer előírásának akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha egy bizonyos tulajdonság tekintetében a viselkedést nem
kell meghatározni, mert legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik erre a tulajdonságra vonatkozóan jogi köve-
telménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumen-
tumok 1.2.3. pontját). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kíván a termék ilyen tekintetben vett viselkedéséről
nyilatkozni – e tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.”
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