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PERUSTELUT
1.

DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN TAUSTA

Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston
direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 9. maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 1 mukaan rakennustuotteiden valmistajille ei pitäisi
aiheuttaa tarpeettomia hallinnollisia rasitteita tai kustannuksia. Asetuksen (EU) N:o 305/2011
28 artiklan mukaisesti komissio valitsee suoritustason pysyvyyden arviointia ja varmentamista
varten vähiten työlään järjestelmän, jolla kuitenkin huolehditaan asianmukaisesti terveyteen,
turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvistä tarpeista.
Asetuksessa (EU) N:o 305/2011 annetaan lisäksi kaksi vaihtoehtoa, joilla voidaan vahvistaa
rakennustuotteiden perusominaisuuksiin liittyvät suoritustasoluokat. Tätä tarkoitusta varten
voidaan asetuksen 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti käyttää komission delegoituja säädöksiä,
ja asetuksen 27 artiklan 2 kohdassa sallitaan yhdenmukaistettujen standardien käyttö.
Sellaisten rakennustuotteiden, joiden suoritustasot on jo riittävästi osoitettu luotettavilla
testituloksilla tai muilla tiedoilla, valmistajille olisi tarpeettoman testauksen välttämiseksi
annettava mahdollisuus ilmoittaa tietty suoritustasoluokka ilman testejä tai ilman lisätestejä.
Myös tällaisella yksinkertaistetulla menettelyllä päästäisiin siihen tavoitteeseen, että vältetään
tarpeettomat hallinnolliset rasitteet ja kustannukset. Menettelystä säädetään asetuksen (EU)
N:o 305/2011 27 artiklan 5 kohdassa ja 36 artiklan 1 kohdan a alakohdassa.
Komission päätöksellä 2000/147/EY 2 perustettiin rakennusalan tuotteiden paloteknistä
käyttäytymistä koskeva eurooppalainen luokitusjärjestelmä, joka perustuu eurooppalaisiin
testausmenetelmiin ja selkeisiin suoritustasoihin.
Yhdenmukaistetun standardin EN14342 piiriin kuuluvien puisten lattiapäällysteiden
paloteknisen käyttäytymisen on osoitettu olevan vakaa ja ennustettava, kun tuotteet täyttävät
tietyt edellytykset. Tämän päätelmän perustana ovat toimialan ja kuultujen asiantuntijoiden
keräämät ja laatimat lukuisat testausselosteet ja luokittelulausunnot. Tästä syystä näiden
tuotteiden paloteknisen käyttäytymisen voidaan ilman lisätestejä katsoa täyttävän tietyt
suoritustasoluokat,
jotka
on
määritelty
edellä
mainitussa
eurooppalaisessa
luokitusjärjestelmässä.
Rakennusalan ehdottamassa asetusluonnoksessa vahvistetaan näin ollen edellytykset näiden
yksinkertaistettujen menettelyjen käytölle, kun määritetään tiettyjen standardin EN14342
piiriin kuuluvien pinnoittamattomien puisten lattiapäällysteiden palotekninen käyttäytyminen.
Asetusluonnoksella vähennetään puisten lattiapäällysteiden valmistajille aiheutuvia rasitteita
ja kustannuksia, koska niiden ei enää tarvitse testata asetusluonnoksen soveltamisalaan
kuuluvien tuotteiden paloteknistä käyttäytymistä. Tämä parantaa yleisesti koko rakennusalan
tehokkuutta ja kilpailukykyä.
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2.

SÄÄDÖKSEN HYVÄKSYMISTÄ EDELTÄNEET KUULEMISET

Säädösluonnos laadittiin alun perin komission täytäntöönpanopäätöksenä, joka perustuu
neuvoston direktiiviin 89/106/ETY (rakennustuotedirektiivi). Se toimitettiin lausuntoa varten
pysyvälle rakennusalan komitealle direktiivin 89/106/ETY 20 artiklassa säädettyjen
menettelyjen mukaisesti. Läsnä olleet jäsenvaltiot tukivat sitä yksimielisesti (304 ääntä).
Myös EFTA ja rakennustuoteala tukivat päätösluonnosta. Luonnos toimitettiin
asianmukaisesti myös Euroopan parlamentille, joka ei esittänyt päätösluonnoksesta
huomautuksia.
Ennen kuin päätösluonnos oli hyväksytty, asetusta (EU) N:o 305/2011 ryhdyttiin soveltamaan
täysimääräisesti, jolloin sillä kumottiin direktiivi 89/106/ETY. Sen vuoksi säädösluonnoksesta
laadittiin tarkistettu versio, jotta noudatettaisiin asetuksen (EU) N:o 305/2011
menettelysääntöjä. Tästä delegoidusta säädöksestä järjestettiin kyseisen asetuksen mukainen
kuuleminen. Liitteessä olevat tekniset näkökohdat pysyivät kaikki ennallaan.
Asetusluonnoksesta järjestettiin kirjallinen asiantuntijoiden kuuleminen. Ennen sitä kaikille
jäsenvaltioille oli annettu mahdollisuus nimetä kuulemiseen osallistuvia asiantuntijoita.
Näiden asiantuntijoiden lisäksi kuultiin muita ulkoisia sidosryhmiä. Kirjalliseen kuulemiseen
liittyvät asiakirjat toimitettiin delegoituja säädöksiä koskevan yhteisen sopimuksen mukaisesti
samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Kaikissa näissä säädöksen hyväksymistä edeltäneissä kuulemisissa esitetyt huomautukset
otettiin huomioon, kun säädöksen lopullista luonnosta laadittiin.
3.

DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 27 artiklan mukaisesti voidaan vahvistaa rakennustuotteiden
perusominaisuuksiin liittyviä suoritustasoluokkia.
Komissio voi lisäksi 27 artiklan 5 kohdan mukaisesti vahvistaa edellytykset, joiden
mukaisesti tuotteen voidaan katsoa täyttävän tietyn suoritustason tai -luokan ilman testausta
tai ilman lisätestausta, jotta voidaan välttää sellaisten rakennustuotteiden tarpeeton testaus,
joiden suoritustasot on jo riittävästi osoitettu luotettavilla testituloksilla tai muilla tiedoilla.
Nämä edellytykset on täytettävä, jos valmistaja haluaa korvata tuotteensa tyyppitestauksen
näillä suoritustasoilla tai -luokilla, kuten asetuksen (EU) N:o 305/2011 36 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa säädetään.
Standardin EN 14342 kattamiin puisiin lattiapäällysteisiin sovelletaan komission päätöksellä
2000/147/EY perustettua rakennusalan tuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskevaa
eurooppalaista luokitusjärjestelmää ja etenkin kyseisen päätöksen liitteessä olevaa taulukkoa
2.
Tiettyjen päätöksen 2000/147/EY luokitukseen sisältyvien puisten pinnoittamattomien
lattiapäällysteiden palotekninen käyttäytyminen on kuulemisten perusteella tarkkaan
määritelty. Tästä syystä näiden tuotteiden paloteknisen käyttäytymisen voidaan ilman
lisätestejä katsoa täyttävän tietyt suoritustasoluokat, jotka on määritelty edellä mainitussa
eurooppalaisessa luokitusjärjestelmässä.
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Asetusluonnos on suhteellisuusperiaatteen mukainen. Sillä lievennetään tiettyjä asetuksen
(EU) N:o 305/2011 vaatimuksia, jotka koskevat kyseisen asetuksen soveltamisalaan
kuuluvien tuotteitten testaamista.
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KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o …/…,
annettu 17.7.2014,
edellytyksistä tiettyjen pinnoittamattomien puisten lattiapäällysteiden luokittelulle
standardin EN 14342 mukaisesti ilman lisätestausta niiden paloteknisen käyttäytymisen
osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa
huomioon
rakennustuotteiden
kaupan
pitämistä
koskevien
ehtojen
yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 9 päivänä
maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 3
ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission päätöksellä 2000/147/EY 4 perustettiin rakennusalan tuotteiden paloteknistä
käyttäytymistä koskeva luokitusjärjestelmä. Puiset lattiapäällysteet kuuluvat niihin
rakennustuotteisiin, joihin kyseistä päätöstä sovelletaan.

(2)

Testit ovat osoittaneet, että yhdenmukaistetun standardin EN 14342 piiriin kuuluvien
puisten lattiapäällysteiden palotekninen käyttäytyminen on vakaa ja ennustettavissa,
kunhan ne täyttävät tietyt edellytykset, jotka koskevat puun tiheyttä, lattiapäällysteen
paksuutta ja tuotteen loppukäyttöä.

(3)

Yhdenmukaistetun standardin EN 14342 piiriin kuuluvien puisten lattiapäällysteiden
pitäisi sen vuoksi katsoa olevan päätöksessä 2000/147/EY vahvistettujen paloteknistä
käyttäytymistä koskevien luokkien mukaisia kyseisten edellytysten mukaisesti ilman,
että vaadittaisiin lisätestausta,

3

EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5.
Komission päätös 2000/147/EY, tehty 8 päivänä helmikuuta 2000, neuvoston direktiivin 89/106/ETY
soveltamisesta rakennustuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen osalta (EYVL L
50, 23.2.2000, s. 14).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla
Yhdenmukaistetun standardin EN 14342 piiriin kuuluvien puisten lattiapäällysteiden, jotka
täyttävät liitteessä vahvistetut edellytykset, on katsottava olevan liitteessä esitettyjen
suoritustasoluokkien mukaisia ilman testausta.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 17.7.2014.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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