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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουνίου 1999
σχετικά µε τη διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας των δοµικών προϊόντων δυνάµει του άρθρου 20
παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τις κόλλες δοµικών κατασκευών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 1478]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(1999/470/ΕΚ)
των διαδικασιών, δεδοµένου ότι στο παράρτηµα ΙΙΙ διατυπώνονται προτιµήσεις για ορισµένα συστήµατα·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(4)

ότι η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο α) αντιστοιχεί στα συστήµατα που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 2 ii) πρώτη δυνατότητα,
χωρίς συνεχή επιθεώρηση, καθώς και δεύτερη και τρίτη
δυνατότητα, ενώ η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
13 παράγραφος 3 στοιχείο β) αντιστοιχεί στα συστήµατα
που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 2 i) και στο
παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 2 ii) πρώτη δυνατότητα µε συνεχή
επιθεώρηση·

(5)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής τεχνικών
έργων,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου
1988, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα
του τοµέα των δοµικών κατασκευών (1), όπως τροποποιήθηκε από
την οδηγία 93/68/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 4,

Εκτιµώντας:

(1)

(2)

(3)

ότι η Επιτροπή καλείται να επιλέξει µεταξύ των δύο διαδικασιών βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 3 της οδηγίας
89/106/ΕΟΚ, την «εκάστοτε λιγότερο δαπανηρή διαδικασία
που ανταποκρίνεται στους όρους ασφαλείας»· ότι δηλαδή
πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον για τη βεβαίωση της
πιστότητας συγκεκριµένου προϊόντος ή οικογένειας
προϊόντων είναι αναγκαίο και επαρκές σύστηµα ελέγχου της
παραγωγής στο εργοστάσιο µε ευθύνη του κατασκευαστή, ή
κατά πόσον, για λόγους που συνδέονται µε την τηρηση των
αναφεροµένων στο άρθρο 13 παράγραφος 4 κριτηρίων,
απαιτείται η παρέµβαση αναγνωρισµένου οργανισµού πιστοποίησης·

ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 4 της οδηγίας
89/106/ΕΟΚ στις εντολές και τις τεχνικές προδιαγραφές
πρέπει να αναφέρεται η διαδικασία που καθορίζεται µε αυτό
τον τρόπο· ότι, κατά συνέπεια, είναι σκόπιµο να ορισθούν οι
έννοιες των προϊόντων ή οικογενειών προϊόντων που χρησιµοποιούνται στις εντολές και τις τεχνικές προδιαγραφές·

ότι οι δύο διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 13
παράγραφος 3 περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτηµα ΙΙΙ
της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ· ότι, κατά συνέπεια, για κάθε
προϊόν ή οικογένεια προϊόντων πρέπει να καθορισθούν
σαφώς, µε βάση το παράρτηµα ΙΙΙ, οι µέθοδοι εφαρµογής

(1) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 12.
(2) ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η πιστότητα των προϊόντων και οικογενειών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι βεβαιούται µε διαδικασία που συνίσταται
σε σύστηµα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο µε ευθύνη του
κατασκευαστή, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι το προϊόν
συµµορφώνεται προς τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 2
Η πιστότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ
βεβαιούται µε διαδικασία κατά την οποία, πέραν του συστήµατος
ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο µε ευθύνη του κατασκευαστή,
παρεµβαίνει στο εργοστάσιο µε ευθύνη του κατασκευαστή,
παραγωγής στο εργοστάσιο µε ευθύνη του κατασκευαστή, παρεµβαίνει αναγνωρισµένος οργανισµός πιστοποίησης στην αξιολόγηση
και επιθεώρηση του ελέγχου παραγωγής ή του ίδιου του προϊόντος.
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Άρθρο 3

Η διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας που προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΙΙ προσδιορίζεται στις εντολές για τα
εναρµονισµένα πρότυπα.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 1999.
Για την Επιτροπή
Martin BANGEMANN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κόλλες για πλακίδια (ειδικότερα υδραυλικά συνδετικά, τσιµεντούχα συνδετικά, πολυµερή σε διασπορά, ρητίνες
αντίδρασης)
Για εσωτερικές και εξωτερικές χρήσεις σε κτίρια και λοιπά έργα πολιτικού µηχανικού εξαιρουµένων όσων υπόκεινται στους
κανονισµούς αντίδρασης στη φωτιά για τα προϊόντα από υλικά που υπάγονται στις κλάσεις Α (1), Β (1), C (1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κόλλες για πλακίδια (ειδικότερα υδραυλικά συνδετικά, τσιµεντούχα συνδετικά, πολυµερή σε διασπορά, ρητίνες
αντίδρασης)
Για χρήσεις που υπόκεινται στους κανονισµούς αντίδρασης στη φωτιά για τα προϊόντα από υλικά που υπάγονται στις κλάσεις
Α (1), Β (1), C (1).
Κόλλες συναρµολόγησης (ειδικότερα εποξειδικές ρητίνες, ρητίνες πολυουρεθάνης, ακρυλικές ρητίνες, αµινοπλαστικές
ρητίνες, φαινολικές ρητίνες)
Για δοκιµές χρήσεις σε κτίρια και λοιπά έργα πολιτικού µηχανικού.

(1) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να µεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, όσα υφίστανται
χηµικές αλλαγές, π.χ. επιβραδυντές φωτιάς, ή όταν αλλαγές της σύστασης ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές των επιδόσεων αντίδρασης στη
φωτιά).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Σηµείωση: Οι αρµοδιότητες του αναγνωρισµένου οργανισµού, όπως προκύπτουν από τα σχετικά συστήµατα βεβαίωσης της
πιστότητας, είναι σωρευτικές για σύνολα προοριζόµενα για περισσότερες από µία χρήσεις που καθορίζονται στις
ακόλουθες οικογένειες προϊόντων.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΟΛΛΕΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (1/2)
Συστήµατα βεβαίωσης της πιστότητας
Για το (τα) προϊόν(-τα) και την (τις) προβλεπόµενη(-ες) χρήση(-εις) που απαριθµούνται κατωτέρω, οι CEN/CENELEC καλούνται να
προσδιορίσουν στο (στα) σχετικό(-ά) εναρµονισµένο(-α) πρότυπο(-α) το (τα) ακόλουθο(-α) σύστηµα(-τα) βεβαίωσης της πιστότητας:

Σκοπούµενη(-ες) χρήση(-εις)

Επίπεδο(-α) ή κλάση(-εις)

Σύστηµα(-τα)
βεβαίωσης της
πιστότητας

Κόλλες συναρµολόγησης

Για δοµικές χρήσεις σε κτίρια και
λοιπά έργα πολιτικού µηχανικού

—

2+

Κόλλες για πλακίδια

Για εσωτερικές και εξωτερικές
χρήσεις σε κτίρια και λοιπά έργα
πολιτικού µηχανικού

—

3

Προϊόν(-τα)

Σύστηµα 2+: Βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ παράρτηµα III σηµείο 2.ii), πρώτη δυνατότητα, που περιλαµβάνει πιστοποίηση του συστήµατος εργοστασιακού ελέγχου της παραγωγής από αναγνωρισµένο οργανισµό µε βάση την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και τον εργοστασιακό έλεγχο παραγωγής, καθώς και συνεχή επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του συστήµατος εργοστασιακού ελέγχου της
παραγωγής.
Σύστηµα 3: Βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ παράρτηµα III σηµείο 2.ii) δεύτερη δυνατότητα.

Οι προδιαγραφές για το σύστηµα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρµογή του ακόµα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισµός των επιδόσεων για ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος µέλος δεν προβλέπει καµία νοµική
απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, και κατά περίπτωση, ρήτρα
1.2.3 των ερµηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να
επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυµεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΟΛΛΕΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (2/2)
Συστήµατα βεβαίωσης της πιστότητας
Για το (τα) προϊόν(-τα) και την (τις) προβλεπόµενη(-ες) χρήση(-εις) που απαριθµούνται κατωτέρω, οι CEN/CENELEC καλούνται να
προσδιορίσουν στο (στα) σχετικό(-ά) εναρµονισµένο(-α) πρότυπο(-α) το (τα) ακόλουθο(-α) σύστηµα(-τα) βεβαίωσης της πιστότητας:

Προϊόν(-τα)

Κόλλες συναρµολόγησης

Κόλλες για πλακίδια

Σκοπούµενη(-ες) χρήση(-εις)

Επίπεδο(-α) ή κλάση(-εις)
(αντίδρασης στη φωτιά)

Σύστηµα(-τα)
βεβαίωσης της
πιστότητας

Για χρήσεις που υπόκεινται στους
κανονισµούς σχετικά µε την αντίδρσαση στη φωτιά

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

1

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

3

A (3), D, E, F

4

Σύστηµα 1: Βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ, παράρτηµα III σηµείο 2.i), χωρίς δειγµατοληπτική δοκιµή ελέγχου.
Σύστηµα 3: Βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ, παράρτηµα III σηµείο 2.ii) δεύτερη δυνατότητα.
Σύστηµα 4: Βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ, παράρτηµα III σηµείο 2.ii) τρίτη δυνατότητα.
(1) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να µεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, όσα υφίστανται χηµική
µετατροπή, π.χ. επιβραδυντές φωτιάς, ή όταν οι αλλαγές της σύνθεσης ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές των επιδόσεων αντίδρασης στη φωτιά).
(2) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά δεν ενδέχεται να µεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής.
(3) Υλικά κλάσης Α για τα οποία δεν απαιτείται δοκιµή ως προς την αντίδραση στη φωτιά σύµφωνα µε την απόφαση 96/603/ΕΚ.

Οι προδιαγραφές για το σύστηµα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρµογή του ακόµα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισµός των επιδόσεων για ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος µέλος δεν προβλέπει καµία νοµική
απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, και, κατά περίπτωση, ρήτρα
1.2.3 των ερµηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να
επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυµεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

