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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/896
ze dne 28. května 2019,
kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/450, pokud jde o evropské dokumenty pro
posuzování týkající se sestav vnitřních příček pro použití jako nenosné stěny, systémů mechanicky
kotvených pružných střešních hydroizolačních povlaků, tenkých kovových kompozitních desek,
pružných dutých mikroskopických kuliček jako betonové přísady, stropních závěsných sestav
a samonosných průsvitných střešních sestav s pokrytím z plastových desek
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1),
a zejména na článek 22 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

V souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 mají subjekty pro technické posuzování používat k posuzování
vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám metody a kritéria uvedené
v evropských dokumentech pro posuzování, které pokrývají tyto stavební výrobky a na které byly zveřejněny
odkazy v Úředním věstníku Evropské unie.

(2)

V souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 305/2011 po několika žádostech výrobců o evropská technická
posouzení organizace subjektů pro technické posuzování vypracovala a přijala několik evropských dokumentů
pro posuzování.

(3)

Evropské dokumenty pro posuzování se týkají sestav vnitřních příček pro použití jako nenosné stěny, systémů
mechanicky kotvených pružných střešních hydroizolačních povlaků, tenkých kovových kompozitních desek,
pružných dutých mikroskopických kuliček jako betonové přísady, stropních závěsných sestav a samonosných
průsvitných střešních sestav s pokrytím z plastových desek. Evropské dokumenty pro posuzování obsahují
obecný popis stavebního výrobku, seznam základních charakteristik důležitých z hlediska zamýšleného použití
daného výrobku podle předpokladu výrobce, který byl dohodnut mezi výrobcem a organizací subjektů pro
technické posuzování, a metody a kritéria pro posuzování vlastností daného výrobku ve vztahu k jeho základním
charakteristikám.

(4)

Evropské dokumenty pro posuzování týkající se sestav vnitřních příček pro použití jako nenosné stěny, systémů
mechanicky kotvených pružných střešních hydroizolačních povlaků a samonosných průsvitných střešních sestav s
pokrytím z plastových desek byly vydány s cílem nahradit odpovídající dříve používané pokyny pro evropské
technické schválení (ETAG), zatímco evropské dokumenty pro posuzování týkající se tenkých kovových
kompozitních desek, pružných dutých mikroskopických kuliček jako betonové přísady a stropních závěsných
sestav se zakládají výhradně na žádostech jednotlivých výrobců o evropská technická posouzení.

(5)

Komise posoudila, zda evropské dokumenty pro posuzování vypracované organizací subjektů pro technické
posuzování vyhovují požadavkům, které je třeba splnit v souvislosti se základními požadavky na stavby
stanovenými v příloze I nařízení (EU) č. 305/2011.

(6)

Evropské dokumenty pro posuzování vypracované organizací subjektů pro technické posuzování vyhovují
požadavkům, které je třeba splnit v souvislosti se základními požadavky na stavby stanovenými v příloze
I nařízení (EU) č. 305/2011, jelikož prvky vyjmenované v 3. bodě odůvodnění tohoto rozhodnutí do nich byly
řádně začleněny. Je proto vhodné zveřejnit odkazy na tyto evropské dokumenty pro posuzování v Úředním
věstníku Evropské unie.

(7)

Seznam evropských dokumentů pro posuzování se zveřejňuje prováděcím rozhodnutím Komise (EU)
2019/450 (2). V zájmu jasnosti by na tento seznam měly být doplněny odkazy na nové evropské dokumenty pro
posuzování.

(1) Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5.
(2) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/450 ze dne 19. března 2019 o zveřejnění evropských dokumentů pro posuzování (EAD) pro
stavební výrobky vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Úř. věst. L 77, 20.3.2019,
s. 78).
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(8)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/450 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Aby bylo možné používat evropské dokumenty pro posuzování co nejdříve, mělo by toto rozhodnutí vstoupit
v platnost dnem zveřejnění,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/450 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. května 2019.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
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V příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/450 se doplňují nové řádky, které znějí:
„030351-00-0402

Systémy mechanicky kotvených pružných střešních hydroizolačních povlaků
(nahrazovaná technická specifikace „ETAG 006“)

210005-00-0505

Sestavy vnitřních příček pro použití jako nenosné stěny
(nahrazovaná technická specifikace „ETAG 003“)

210046-00-1201

Tenká kovová kompozitní deska

220089-00-0401

Samonosné průsvitné střešní sestavy s pokrytím z plastových desek
(nahrazovaná technická specifikace „ETAG 010“)

260017-00-0301

Pružné duté mikroskopické kuličky jako betonová přísada

331924-00-0602

Stropní závěsné sestavy“
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