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(Akty, jejichž zveřejnění není povinné)

KOMISE

ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 22. listopadu 2005
o změně rozhodnutí 2001/671/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde
o klasifikaci z hlediska chování střech a střešních krytin při vnějším požáru
(oznámeno pod číslem K(2005) 4437)
(Text s významem pro EHP)

(2005/823/ES)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(3)

Rozhodnutí 2001/671/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

(4)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro stavebnictví,

s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince
1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících
se stavebních výrobků (1), a zejména na čl. 20 odst. 2 písm. a)
uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Rozhodnutí Komise 2001/671/ES ze dne 21. srpna
2001, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS,
pokud jde o klasifikaci z hlediska chování střech
a střešních krytin při vnějším požáru (2), stanovilo klasifikační systém pro chování střech a střešních krytin při
vnějším požáru.
Po přezkumu by měly být zavedeny další třídy, které by
měly vyhovět regulačním potřebám Irska a Spojeného
království.

(1) Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12. Směrnice naposledy pozměněná
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003
(Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
(2) Úř. věst. L 235, 4.9.2001, s. 20.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Příloha rozhodnutí 2001/671/ES se mění v souladu s přílohou
tohoto rozhodnutí.
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. listopadu 2005.
Za Komisi
Günter VERHEUGEN

místopředseda
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PŘÍLOHA
Příloha rozhodnutí 2001/671/ES se mění takto:
1. Oddíl nazvaný „ÚVOD“ se mění takto:
a) první odstavec se nahrazuje tímto: „Použije se zpráva ENV 1187:2002 a její později aktualizovaná znění. Aktualizované znění musí obsahovat mimo jiné nově přepracovanou/změněnou zprávu ENV nebo znění EN této normy“;
b) v druhém odstavci se odkaz na zprávu „CR 1187:2001“ nahrazuje odkazem na zprávu „ENV 1187:2002“ a ve
druhém řádku se slovo „tři“ nahrazuje slovem „čtyři“.
2. Oddíl nazvaný „ZNAČKY“ se mění takto:
a) v prvním řádku se slova „podle tří“ nahrazují slovy „podle čtyř“;
b) všechny odkazy na zprávu „CR 1187:2001“ se nahrazují odkazy na zprávu „ENV 1187:2002“;
c) za řádek pro CR 1187:2001 zkoušku 3 se vkládá nový řádek, který zní: „– ENV 1187:2002 zkouška 4: XROOF (t4),
kde t4 = hoření + vítr + dodatečné sálavé teplo“.
3. Do tabulky se vkládají nové řádky, které znějí:
Zkušební metoda

„ENV 1187:2002
zkouška 4

Třída

BROOF (t4)

Kritéria klasifikace

Musí být splněny všechny tyto podmínky:
— průnik střešním systémem nenastal do 1 h,
— při předběžné zkoušce hoří po odstranění plamene vzorky
< 5 min,
— při předběžné zkoušce je šíření plamene v oblasti hoření
< 0,38 m.

CROOF (t4)

Musí být splněny všechny tyto podmínky:
— průnik střešním systémem nenastal do 30 min,
— při předběžné zkoušce hoří po odstranění plamene vzorky
< 5 min,
— při předběžné zkoušce je šíření plamene v oblasti hoření
< 0,38 m.

DROOF (t4)

Musí být splněny všechny tyto podmínky:
— průnik střešním systémem nastane do 30 min, ale při předběžné zkoušce k průniku nedojde,
— při předběžné zkoušce hoří po odstranění plamene vzorky
< 5 min,
— při předběžné zkoušce je šíření plamene v oblasti hoření
< 0,38 m.

EROOF (t4)

Musí být splněny všechny tyto podmínky:
— průnik střešním systémem nastane do 30 min, ale při předběžné zkoušce k průniku nedojde,
— šíření plamene je neřízené.

FROOF (t4)

Žádný ukazatel není stanoven.

* Je třeba věnovat pozornost odkapávání ze spodní strany vzorku, jakémukoli mechanickému výpadku i vzniku otvorů,
a to tak, že se k označení doplní přípona ‚x‘, která uvádí, že v průběhu zkoušky došlo k jedné nebo několika
uvedeným okolnostem. V závislosti na sklonu výrobku v průběhu zkoušky se navíc doplní písmena ‚EXT.F‘, jež ho
označují jako ‚plochý nebo horizontální‘, a písmena ‚EXT.S‘, jež ho označují jako ‚nakloněný‘.“

