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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ АКТ 

В Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. 
за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 
продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета1 се предвижда 
производителите на строителни продукти да не бъдат подлагани на ненужни 
административни натоварвания или разходи. По-специално, както е посочено в член 28 
от Регламент (ЕС) № 305/2011, Комисията следва да избере по-малко обременителна 
система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели, 
която все пак адекватно да служи за нуждите във връзка със здравето, безопасността и 
околната среда. 

Също така, в Регламент (ЕС) № 305/2011 са посочени две основни алтернативни 
възможности за определяне на класове на експлоатационните показатели във връзка със 
съществените характеристики на строителните продукти. Съгласно член 27, параграф 1, 
това може да бъде извършвано чрез делегирани актове на Комисията, а текстът на 
член 27, параграф 2, дава възможност за използване за тази цел и на хармонизирани 
стандарти.  

В случаите, при които експлоатационните показатели на някои строителни продукти са 
вече достатъчно доказани със стабилни резултати от изпитвания или други 
съществуващи данни, на техните производители следва да бъде разрешено, при 
специално определени за целта условия, да декларират даден клас на експлоатационни 
показатели без провеждане на изпитвания или на допълнителни изпитвания на тези 
продукти. Такава опростена процедура би послужила за същата цел, а именно за 
избягване на излишни административни натоварвания и разходи. Това е предвидено в 
член 27, параграф 5 и член 36, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 305/2011. 

С Решение 2000/147/ЕО на Комисията2 бе създадена Европейска класификационна 
система за реагирането спрямо огън на строителни продукти, базираща се на 
европейски методи за изпитване и изрично посочени нива на експлоатационните 
показатели.  

Дървените подови настилки, попадащи в обхвата на хармонизирания 
стандарт EN14342, са се доказали че имат стабилни и предсказуеми експлоатационни 
показатели по отношение на реагирането им спрямо огън, в случай че отговарят на 
известни условия. Това заключение се основава на многобройни доклади за изпитвания 
и класификации, събрани и компилирани от отрасъла и консултираните експерти. По 
тази причина за експлоатационните показатели за реагиране спрямо огън на тези 
продукти може да се приеме, без да е необходимо някакво допълнително изпитване, че 
отговарят на определени класове експлоатационни показатели, дефинирани в 
спомената по-горе Европейска класификационна система.   

Поради това в проекта за регламент, предложен от строителния отрасъл, са определени 
условия за прилагане на такива опростени процедури за определяне на 

1 ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5. 
2 ОВ 50, 23.2.2000 г., стр. 14.  
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експлоатационните показатели във връзка с реагирането спрямо огън на някои дървени 
подови настилки без покритие, попадащи в обхвата на стандарта EN 14342.  

По този начин предлаганият регламент ще намали натоварванията и разходите на 
производителите на дървени подови настилки, защото вече няма да е необходимо те да 
изпробват за реагиране спрямо огън продуктите, попадащи в обхвата на предлагания 
регламент. В резултат ще се постигне общо подобрение на ефективността и на 
конкурентноспособността на строителния отрасъл като цяло. 

2. КОНСУЛТАЦИИ ПРЕДИ ПРИЕМАНЕТО НА АКТА 

Проектът за законодателен акт бе първоначално изготвен под формата на решение за 
изпълнение на Комисията, основаващо се на Директива 89/106/ЕИО на Съвета 
(Директивата за строителните продукти). Той бе представен за мнение на Постоянния 
комитет по строителството, в съответствие с процедурите, предвидени в член 20 от 
Директива 89/106/ЕИО, и бе подкрепен единодушно от присъстващите представители 
на държавите членки (304 гласа). Европейската асоциация за свободна търговия 
(ЕАСТ) и отрасълът за производство на строителни продукти също подкрепиха проекта 
за решение. В този контекст и Европейският парламент, на който проектът за решение 
бе надлежно изпратен, не формулира каквито и да са коментари по отношение на 
проекта за решение. 

Преди проектът за решение да бъде приет, Регламент (ЕС) № 305/2011 влезе изцяло в 
сила и Директива 89/106/ЕИО бе отменена. Поради това бе изготвена преработена 
версия на проекта за законодателен акт, така че да съответства на процедурните 
изисквания в Регламент (ЕС) № 305/2011, и съгласно разпоредбите в този регламент тя 
бе подложена на консултации в качеството ѝ на проект за делегиран акт. От друга 
страна, обаче, всички нейни технически аспекти, съдържащи се в приложението, 
остават непроменени.  

По-специално, проектът за регламент бе подложен на процедура за писмена 
консултация от експерти. Преди провеждането на тази консултация бе дадена 
възможност на всички държави членки да номинират експерти за участие в нея. В 
допълнение към тези експерти като консултанти бяха включени и други външни 
заинтересовани лица. Съответните документи във връзка с писмената консултация бяха 
предадени едновременно на Европейския парламент и на Съвета, както е предвидено в 
Общото споразумение относно делегираните актове. 

Забележките от всички тези предварителни консултации бяха взети под внимание при 
изготвянето на окончателния вариант на проекта за настоящия акт. 

3. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ АКТ 

Съгласно член 27 от Регламент (ЕС) № 305/2011, могат да бъдат определяни класове на 
експлоатационни показатели по отношение на съществените характеристики на 
строителните продукти. 

Освен това, съгласно член 27, параграф 5, Комисията може да определя условията, при 
които се счита, че даден строителен продукт отговаря на определено ниво или клас на 
експлоатационни показатели без да е проведено изпитване или без допълнително 
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изпитване, с оглед да се избягва излишно изпитване на строителни продукти, чиито 
експлоатационни показатели са достатъчно добре установени от стабилни резултати от 
изпитвания или други налични данни. 

При това положение, тези условия трябва да бъдат изпълнени в случай че даден 
производител желае да замени изпитването на типа на своя продукт с тези нива или 
класове на експлоатационни показатели, както е предвидено в член 36, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 305/2011. 

Европейската класификационна система, въведена с Решение 2000/147/ЕО на 
Комисията по отношение на реагирането спрямо огън на строителни продукти и 
определена по-специално в таблица 2 от приложението, е приложима включително и за 
дървени подови настилки, попадащи в обхвата на хармонизирания стандарт EN 14342. 

В съответствие с проведените консултации, експлоатационните показатели за 
реагирането спрямо огън на някои дървени подови настилки без покритие, попадащи в 
рамките на класификацията по Решение 2000/147/ЕО, са добре установени. По тази 
причина за експлоатационните показатели за реагиране спрямо огън на тези продукти 
може да се приеме, без да е необходимо някакво допълнително изпитване, че отговарят 
на определени класове за експлоатационни показатели, дефинирани в спомената по-
горе Европейска класификационна система. 

Проектът за регламент съответства на принципа за пропорционалност. Той води до 
облекчаване на някои задължения относно изпитването на попадащите в неговия 
обхват продукти, което е предвидено в Регламент (ЕС) № 305/2011. 
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ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА КОМИСИЯТА 

от 17.7.2014 година 

относно условията за класифициране без изпитване на някои дървени подови 
настилки без покритие по стандарт EN 14342, по отношение на реагирането им 

спрямо огън 

(текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 
9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на 
строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета3, и по-специално 
член 27, параграф 5 от него, 

като има предвид, че: 

(1) С Решение 2000/147/EО4 на Комисията бе приета класификационна система за 
експлоатационните показатели на някои строителни продукти по отношение на 
тяхното реагиране спрямо огън. Сред строителните продукти, за които се отнася 
това решение, са и дървените подови настилки. 

(2) Както е установено при изпитвания, дървените подови настилки, попадащи в 
обхвата на хармонизирания стандарт EN 14342, имат стабилни и предсказуеми 
експлоатационни показатели по отношение на реагирането им спрямо огън, в 
случай че отговарят на известни условия относно плътността на дървесината, 
дебелината на подовата настилка и крайната употреба на продукта.  

(3) Поради това следва да се счита, че дървените подови настилки, попадащи в 
обхвата на хармонизирания стандарт EN 14342, съответстват на класовете 
експлоатационни показатели по отношение на реагирането спрямо огън, 
определени в Решение 2000/147/EО при тези условия, без да е необходимо да се 
провежда допълнително изпитване, 

3 ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5. 
4 Решение 2000/147/ЕО на Комисията от 8 февруари 2000 г. за прилагане на 

Директива 89/106/ЕИО на Съвета относно класифицирането на характеристиките по отношение 
на реагирането спрямо огън на строителните материали (ОВ L 50, 23.2.2000 г., стp. 14)  
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

За дървените подови настилки, попадащи в обхвата на хармонизирания 
стандарт EN 14342, които съответстват на формулираните в приложението условия, се 
счита без провеждане на изпитване, че отговарят на класовете експлоатационни 
показатели, посочени в приложението.  

Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в 
Официален вестник на Европейския съюз. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави членки. 

Съставено в Брюксел на 17.7.2014 година. 

 За Комисията 
 Председател 
 José Manuel BARROSO 
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