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ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 12ηr Οκτωβρου 1998
σχετικ µε τη διαδικασα βεβαωσηr τηr πισττηταr των δοµικν προϊντων δυνµει του
ρθρου 20 παργραφοr 2 τηr οδηγαr 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλου σον αφορ τα αυτοαναφερµενα τοιµα συστµατα διαφτιστων στεγν (µε εξαρεση τα κατασκευασµνα µε βση
το γυαλ)
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 2926]
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(98/600/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την οδηγα 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 21ηr ∆εκεµβρου 1988, για την προσγγιση των νοµοθετικν, κανονιστικν και διοικητικν διατξεων των κρατν µελν σον
αφορ τα προϊντα του τοµα των δοµικν κατασκευν (1),
πωr τροποποιθηκε απ την οδηγα 93/68/ΕΟΚ (2), και
ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 4,
Εκτιµνταr:
τι η Επιτροπ καλεται να επιλξει µεταξ των δο διαδικασιν βσει του ρθρου 13 παργραφοr 3 τηr οδηγαr
89/106/ΕΟΚ, την «εκστοτε λιγτερο δαπανηρ διαδικασα
που ανταποκρνεται στουr ρουr ασφαλεαr»· τι δηλαδ
πρπει να αποφασσει, κατ πσον, για τη βεβαωση τηr
πισττηταr συγκεκριµνου προϊντοr  οικογνειαr
προϊντων εναι αναγκαο και επαρκr σστηµα ελγχου
τηr παραγωγr στο εργοστσιο µε ευθνη του κατασκευαστ  κατ πσον, για λγουr που συνδονται µε την
τρηση των αναφεροµνων στο ρθρο 13 παργραφοr 4
κριτηρων, απαιτεται η παρµβαση αναγνωρισµνου οργανισµο πιστοποησηr·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 13 παργραφοr 4, στιr εντολr
και τιr τεχνικr προδιαγραφr πρπει να αναφρεται η διαδικασα που καθορζεται µε αυτ τον τρπο· τι, κατ
συνπεια, εναι επιθυµητ να ορισθον οι ννοιεr των
προϊντων  οικογενειν προϊντων που χρησιµοποιονται
στιr εντολr και τιr τεχνικr προδιαγραφr·

σαφr, µε βση το παρρτηµα ΙΙΙ, οι µθοδοι εφαρµογr
των διαδικασιν, δεδοµνου τι στο παρρτηµα ΙΙΙ διατυπνονται προτιµσειr για ορισµνα συστµατα·
τι η διαδικασα που προβλπεται στο ρθρο 13 παργραφοr 3 στοιχεο α) αντιστοιχε στα συστµατα που καθορζονται στο παρρτηµα ΙΙΙ σηµεο 2 ii) πρτη δυναττητα,
χωρr συνεχ επιθερηση, καθr και δετερη και τρτη
δυναττητα, εν η διαδικασα που προβλπεται στο ρθρο
13 παργραφοr 3 στοιχεο β) αντιστοιχε στα συστµατα
που καθορζονται στο παρρτηµα ΙΙΙ σηµεο 2 i) και στο
παρρτηµα ΙΙΙ σηµεο 2 ii) πρτη δυναττητα µε συνεχ
επιθερηση·
τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr επιτροπr τεχνικν
ργων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Η πισττητα των προϊντων και οικογενειν προϊντων
που αναφρονται στο παρρτηµα Ι βεβαιοται µε διαδικασα που συνσταται σε σστηµα ελγχου τηr παραγωγr
στο εργοστσιο µε ευθνη του κατασκευαστ, οτωr στε
να διασφαλζεται τι το προϊν συµµορφνεται προr τιr
αντστοιχεr τεχνικr προδιαγραφr.

ρθρο 2
τι οι δο διαδικασεr που προβλπονται στο ρθρο 13
παργραφοr 3 περιγρφονται αναλυτικ στο παρρτηµα ΙΙΙ
τηr οδηγαr 89/106/ΕΟΚ· τι, κατ συνπεια, για κθε
προϊν  οικογνεια προϊντων πρπει να καθορισθον
(1) ΕΕ L 40 τηr 11. 2. 1989, σ. 12.
(2) ΕΕ L 220 τηr 30. 8. 1993, σ. 1.

Η πισττητα των προϊντων που αναφρονται στο
παρρτηµα ΙΙ βεβαιοται µε διαδικασα κατ την οποα,
πραν του συστµατοr ελγχου παραγωγr στο εργοστσιο
µε ευθνη του κατασκευαστ, παρεµβανει αναγνωρισµνοr
οργανισµr πιστοποησηr στην αξιολγηση και επιθερηση
του ελγχου παραγωγr  του ιδου του προϊντοr.
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Η διαδικασα βεβαωσηr τηr πισττηταr που προβλπεται στο παρρτηµα ΙΙΙ προσδιορζεται
στιr εντολr για ευρωπαϊκr τεχνικr προδιαγραφr.
ρθρο 4
Η παροσα απφαση απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 12 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Martin BANGEMANN

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Αυτοφερµενα τοιµα συστµατα διαφτιστων στεγν (µε εξαρεση τα κατασκευασµα µε βση το γυαλ)
για λεr τιr χρσειr, εκτr εκενων οι οποεr υπκειται στουr κανονισµοr σχετικ µε την αντδραση στη
φωτι για προϊντα απ υλικ υπαγµενα στιr κλσειr A (1), B (1), C (1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Αυτοφερµενα τοιµα συστµατα διαφτιστων στεγν (µε εξαρεση τα κατασκευασµα µε βση το γυαλ)
για λεr τιr χρσειr, εκτr εκενων οι οποεr υπκεινται στουr κανονισµοr σχετικ µε την αντδραση στη
φωτι για προϊντα απ υλικ υπαγµενα στιr κλσειr A (1), B (1), C (1).

(1) Υλικ των οποων οι επιδσειr αντδρασηr στη φωτι ενδχεται να µεταβληθον κατ τη διαδικασα παραγωγr
(εν γνει, σα υφστανται χηµικr αλλαγr, π.χ. επιβραδυντr φωτιr,  ταν αλλαγr τηr σστασηr ενδχεται να
επιφρουν αλλαγr των επιδσεων αντδρασηr στη φωτι).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Σηµεωση: Οι αρµοδιτητεr του αναγνωρισµνου οργανισµο, πωr προκπτουν απ τα σχετικ συστµατα
βεβαωσηr τηr συµµρφωσηr, εναι σωρευτικr για τοιµα συστµατα προοριζµενα για περισστερεr
απ µα χρσειr που καθορζονται στιr ακλουθεr οικογνειεr προϊντων.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΥΤΟVΕΡΟΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑVΩΤΙΣΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ (ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΑΛΙ) (1/3)
1. Συστµατα βεβαωσηr τηr συµµρφωσηr
Για το (τα) προϊν(-τα) και την (τιr) προβλεπµενη(-εr) χρση(-ειr) που απαριθµονται κατωτρω, καλεται ο
Εοτε να προσδιορσει το (τα) ακλουθο(-α) σστηµα(-τα) βεβαωσηr τηr συµµρφωσηr στιr σχετικr
κατευθυντριεr γραµµr για τεχνικr προδιαγραφr:

Προϊν(-τα)

Αυτοφερµενα τοιµα συστµατα
διαφτιστων στεγν (µε εξαρεση τα
κατασκευασµνα µε βση το γυαλ)

Προβλεπµενη(-εr) χρση(-ειr)

για χρσειr σε στγεr και τελειµατα στεγν

Εππεδο(-α)

κλση(-ειr)

Σστηµα(-τα)
βεβαωσηr
τηr
συµµρφωσηr

—

3

Σστηµα 3: βλπε οδηγα 89/106/ΕΟΚ, παρρτηµα ΙΙΙ σηµεο 2 ii) δετερη δυναττητα.

2. Προποθσειr που πρπει να εφαρµζονται απ τον Εοτε στιr προδιαγραφr για τη βεβαωση του συστµατοr
συµµρφωσηr
Οι προδιαγραφr για το σστηµα θα πρπει να καθιστον δυνατ την εφαρµογ του ακµη και ταν δεν
χρειζεται προσδιορισµr των επιδσεων για να συγκεκριµνο χαρακτηριστικ, επειδ τουλχιστον να
κρτοr µλοr δεν προβλπει καµα νοµικ απατηση για το εν λγω χαρακτηριστικ (βλπε ρθρο 2 παργραφοr 1 τηr οδηγαr 89/106/ΕΟΚ, και, κατ περπτωση, ρτρα 1.2.3 των ερµηνευτικν εγγρφων). Στιr περιπτσειr αυτr, η επαλθευση του εν λγω χαρακτηριστικο δεν πρπει να επιβλλεται στον κατασκευαστ εν δεν
επιθυµε ο διοr να δηλσει τιr σχετικr επιδσειr του προϊντοr.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΥΤΟVΕΡΟΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑVΩΤΙΣΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ (ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΑΛΙ) (2/3)
1. Συστµατα βεβαωσηr τηr συµµρφωσηr
Για το (τα) προϊν(-τα) και την (τιr) προβλεπµενη(-εr) χρση(-ειr) που απαριθµονται κατωτρω, καλεται ο
Εοτε να προσδιορσει το (τα) ακλουθο(-α) σστηµα(-τα) βεβαωσηr τηr συµµρφωσηr στιr σχετικr
κατευθυντριεr γραµµr για τεχνικr προδιαγραφr:

Προϊν(-τα)

Αυτοφερµενα τοιµα συστµατα διαφτιστων στεγν
(µε εξαρεση τα κατασκευασµνα µε βση το γυαλ)

Προβλεπµενη(-εr) χρση(-εr)

για τιr χρσειr που υπκεινται στουr κανονισµοr
σχετικ µε τιr επιδσειr σε
εξωτερικ φωτι

Εππεδο(-α)

κλση(-ειr)

προϊντα για τα οποα
απαιτονται δοκιµr
προϊντα τα οποα «θεωρονται τι πληρον τιr απαιτσειr» χωρr (1) δοκιµr

Σστηµα(-τα)
βεβαωσηr
τηr
συµµρφωσηr

3
4

Σστηµα 3: βλπε οδηγα 89/106/ΕΟΚ, παρρτηµα ΙΙΙ σηµεο 2 ii) δετερη δυναττητα.
Σστηµα 4: βλπε οδηγα 89/106/ΕΟΚ, παρρτηµα ΙΙΙ σηµεο 2 ii) τρτη δυναττητα.
(1) Προr επιβεβαωση κατ τιr συζητσειr µε την οµδα ρθµισηr θεµτων πυρασφλειαr.

2. Προποθσειr που πρπει να εφαρµζονται απ τον Εοτε στιr προδιαγραφr για τη βεβαωση του συστµατοr
συµµρφωσηr
Οι προδιαγραφr για το σστηµα θα πρπει να καθιστον δυνατ την εφαρµογ του ακµη και ταν δεν
χρειζεται προσδιορισµr των επιδσεων για να συγκεκριµνο χαρακτηριστικ, επειδ τουλχιστον να
κρτοr µλοr δεν προβλπει καµα νοµικ απατηση για το εν λγω χαρακτηριστικ (βλπε ρθρο 2 παργραφοr 1 τηr οδηγαr 89/106/ΕΟΚ, και, κατ περπτωση, ρτρα 1.2.3 των ερµηνευτικν εγγρφων). Στιr περιπτσειr αυτr, η επαλθευση του εν λγω χαρακτηριστικο δεν πρπει να επιβλλεται στον κατασκευαστ εν δεν
επιθυµε ο διοr να δηλσει τιr σχετικr επιδσειr του προϊντοr.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΥΤΟVΕΡΟΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑVΩΤΙΣΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ (ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΑΛΙ) (3/3)
1. Συστµατα βεβαωσηr τηr συµµρφωσηr
Για το (τα) προϊν(-τα) και την (τιr) προβλεπµενη(-εr) χρση(-ειr) που απαριθµονται κατωτρω, καλεται ο
Εοτε να προσδιορσει το (τα) ακλουθο(-α) σστηµα(-τα) βεβαωσηr τηr συµµρφωσηr στιr σχετικr
κατευθυντριεr γραµµr για τεχνικr προδιαγραφr:

Προϊν(-τα)

Αυτοφερµενα τοιµα συστµατα διαφτιστων στεγν (µε
εξαρεση τα κατασκευασµνα µε
βση το γυαλ)

Προβλεπµενη(-εr) χρση(-εr)

για τιr χρσειr που υπκεινται
στουr κανονισµοr σχετικ µε
την αντδραση στη φωτι

Εππεδο(-α)

κλση(-ειr)

Σστηµα(-τα)
βεβαωσηr
τηr
συµµρφωσηr

A (1), B (1), C (1)

1

A (2), B (2), C (2)

3

A (3), D, E, F

4

Σστηµα 1: βλπε οδηγα 89/106/ΕΟΚ, παρρτηµα ΙΙΙ σηµεο 2 i), χωρr δειγµατοληπτικ δοκιµ ελγχου.
Σστηµα 3: βλπε οδηγα 89/106/ΕΟΚ, παρρτηµα ΙΙΙ σηµεο 2 ii), δετερη δυναττητα.
Σστηµα 4: βλπε οδηγα 89/106/ΕΟΚ, παρρτηµα ΙΙΙ σηµεο 2 ii), τρτη δυναττητα.
(1) Υλικ των οποων οι επιδσειr αντδρασηr στη φωτι ενδχεται να µεταβληθον κατ τη διαδικασα παραγωγr. (Εν γνει,
σα υφστανται χηµικr αλλαγr, π.χ. επιβραδυντr φωτιr,  ταν αλλαγr τηr σστασηr ενδχεται να επιφρουν αλλαγr
των επιδσεων αντδρασηr στη φωτι).
(2) Υλικ των οποων οι επιδσειr αντδρασηr στη φωτι δεν ενδχεται να µεταβληθον κατ τη διαδικασα παραγωγr.
(3) Υλικ κλσηr Α για τα οποα, σµφωνα µε την απφαση 96/603/ΕΚ, δεν απαιτονται δοκιµr για την αντδραση στη φωτι.

2. Προποθσειr που πρπει να εφαρµζονται απ τον Εοτε στιr προδιαγραφr για τη βεβαωση του συστµατοr
συµµρφωσηr
Οι προδιαγραφr για το σστηµα θα πρπει να καθιστον δυνατ την εφαρµογ του ακµη και ταν δεν
χρειζεται προσδιορισµr των επιδσεων για να συγκεκριµνο χαρακτηριστικ, επειδ τουλχιστον να
κρτοr µλοr δεν προβλπει καµα νοµικ απατηση για το εν λγω χαρακτηριστικ (βλπε ρθρο 2 παργραφοr 1 τηr οδηγαr 89/106/ΕΟΚ, και, κατ περπτωση, ρτρα 1.2.3 των ερµηνευτικν εγγρφων). Στιr περιπτσειr αυτr, η επαλθευση του εν λγω χαρακτηριστικο δεν πρπει να επιβλλεται στον κατασκευαστ εν δεν
επιθυµε ο διοr να δηλσει τιr σχετικr επιδσειr του προϊντοr.

