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(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 26 september 2000

houdende wĳziging van Beschikking 96/603/EG tot vaststelling van de lĳst van producten die
behoren tot de klassen A „geen bĳdrage tot de brand” van Beschikking 94/611/EG ter uitvoering
van artikel 20 van Richtlĳn 89/106/EEG van de Raad inzake voor de bouw bestemde producten

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2640)

(Voor de EER relevante tekst)

(2000/605/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap,

Gelet op Richtlĳn 89/106/EEG van de Raad van 21 december
1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelĳke en
bestuursrechtelĳke bepalingen der lidstaten inzake voor de
bouw bestemde producten (1), gewĳzigd bĳ Richtlĳn 93/
68/EEG (2), inzonderheid op artikel 20,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bĳ Beschikking 96/603/EG van de Commissie (3) wordt
de lĳst van producten vastgesteld die behoren tot de
klassen A „geen bĳdrage tot de brand”, zoals bedoeld in
de tabellen 1 en 2 van de bĳlage bĳ Beschikking 94/
611/EG van de Commissie (4), waarin het Europees clas-
sificatiesysteem voor de brandprestaties van bouwpro-
ducten wordt beschreven.

(2) Aangezien Beschikking 94/611/EG is vervangen door
Beschikking 2000/147/EG van de Commissie (5), waarin
niet naar klassen A wordt verwezen, moet Beschikking
96/603/EG worden gewĳzigd.

(3) De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de bouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 96/603/EG wordt als volgt gewĳzigd:

1. artikel 1, eerste alinea, komt als volgt te luiden:

„De in de bĳlage bĳ deze beschikking vermelde materialen
en de daarvan vervaardigde producten worden, gelet op hun
lage brandbaarheidsniveau en afhankelĳk van de ook in die
bĳlage gestelde voorwaarden, ingedeeld in klasse A1 en
klase A1FL zoals bedoeld in de tabellen 1 en 2 van de bĳlage
bĳ Beschikking 2000/147/EG.”;

2. de bĳlage wordt als volgt gewĳzigd:

a) de titel komt als volgt te luiden:

„Materialen die zonder test behoren tot de brandbesten-
digheidsklassen A1 en A1FL van Beschikking 2000/147/
EG”;

b) de algemene opmerkingen worden als volgt gewĳzigd:

i) in de eerste en de derde alinea worden „klassen A” en
„klasse A” vervangen door „klasse A1 en klasse A1FL”;

ii) in de eerste en de vierde alinea wordt „(de laagste
waarde is van toepassing)” respectievelĳk „(de kleinste
waarde is van toepassing)” vervangen door „(de
hoogste waarde is van toepassing)”.

(1) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 12.
(2) PB L 220 van 30.8.1993, blz. 1.
(3) PB L 267 van 19.10.1996, blz. 23.
(4) PB L 241 van 16.9.1994, blz. 25.
(5) PB L 50 van 23.2.2000, blz. 14.
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Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 september 2000.

Voor de Commissie

Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie


