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av den 17.7.2014 

om villkorför klassificering utan provning av vissa obehandlade trägolv enligt 
standarden EN14342 vad gäller reaktion vid brandpåverkan 

(Text av betydelse för EES) 
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MOTIVERING 

1. BAKGRUND TILL DEN DELEGERADE AKTEN 

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om 
fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av 
rådets direktiv 89/106/EEG1 anges att tillverkare av byggprodukter inte bör åläggas onödiga 
administrativa bördor eller kostnader. Enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 305/2011 ska 
kommissionen välja det minst betungande systemet för bedömning och fortlöpande kontroll 
av prestanda som i tillräcklig utsträckning tillgodoser kraven vad gäller hälsa, säkerhet och 
miljö. 

I förordning (EU) nr 305/2011 anges dessutom två huvudalternativ för att fastställa 
byggprodukters prestandaklass i förhållande till produkternas väsentliga egenskaper. Enligt 
artikel 27.1 kan detta göras genom kommissionens delegerade akter, och enligt artikel 27.2 får 
harmoniserade standarder tillämpas för detta ändamål. 

När vissa byggprodukters prestanda redan tillräckligt har demonstrerats genom stabila 
provningsresultat eller andra befintliga uppgifter bör tillverkaren, enligt villkor som ska 
fastställas, tillåtas att ange en viss prestandaklass utan provning eller utan ytterligare provning 
av produkterna. Ett sådant förenklat förfarande skulle fylla syftet att undvika onödiga 
administrativa bördor och kostnader. Detta förfarande har fastställts i artiklarna 27.5 och 
36.1 a i förordning (EU) nr 305/2011. 

Genom kommissionens beslut 2000/147/EG2 upprättades ett europeiskt klassificeringssystem 
för byggprodukter med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan, vilket bygger på 
europeiska provningsmetoder och tydliga prestandanivåer. 

Trägolv som omfattas av den harmoniserade standarden EN14342 har visat sig ha en stabil 
och förutsägbar prestanda vad gäller reaktion vid brandpåverkan, förutsatt att de uppfyller 
vissa villkor. Denna slutsats grundas på åtskilliga provningar och klassificeringsrapporter som 
har sammanställts av näringslivet och de rådfrågade experterna. Dessa produkters prestanda 
vad gäller reaktion vid brandpåverkan kan därför, utan att de behöver genomgå någon 
ytterligare provning, anses motsvara vissa prestandaklasser enligt ovannämnda europeiska 
klassificeringssystem. 

I utkastet till förordning, som lagts fram på initiativ av byggindustrin, anges därför villkoren 
för att tillämpa de förenklade förfarandena för bestämning av prestanda vad gäller reaktion 
vid brandpåverkan hos vissa obehandlade trägolv som omfattas av standarden EN14342. 

Utkastet till förordning kommer att leda till minskade bördor och kostnader för dem som 
tillverkar trägolv, eftersom de inte längre kommer att behöva låta de produkter som omfattas 
av förordningen genomgå provning vad gäller reaktion vid brandpåverkan. Av detta följer en 
allmän ökad effektivitet och konkurrenskraft inom byggindustrin som helhet. 

1 EUT L 88, 4.4.2011, s. 5. 
2 EGT L 50, 23.2.2000, s. 14. 
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2. SAMRÅD SOM FÖREGÅTT ANTAGANDET AV AKTEN 

Utkastet utarbetades ursprungligen som kommissionens genomförandebeslut på grundval av 
rådets direktiv 89/106/EEG (direktivet om byggprodukter). Det lades fram för yttrande för 
ständiga byggkommittén i enlighet med förfarandena i artikel 20 i direktiv 89/106/EEG och 
godkändes enhälligt av de närvarande medlemsstaterna (304 röster). Även Eftaländerna och 
industrin för byggprodukter stödde utkastet till beslut. Det översändes även till 
Europaparlamentet, som inte lämnade några synpunkter på utkastet till beslut. 

Innan utkastet till beslut antogs började förordning (EU) nr 305/2011 tillämpas fullt ut och 
direktiv 89/106/EEG upphävdes. I enlighet med förfarandereglerna i förordning (EU) 
nr 305/2011 utarbetades därför ett ändrat utkast till rättsakt, som därefter lades fram för 
samråd enligt förordningens bestämmelser som en delegerad akt. Inga tekniska aspekter i 
bilagan ändrades dock. 

Utkastet till förordning lades fram för skriftligt samråd med experter. Före detta samråd hade 
alla medlemsstater getts tillfälle att utse experter för medverkan i samrådet. Utöver samrådet 
med dessa experter genomfördes också samråd med andra externa intressenter. Dokumenten 
för det skriftliga samrådet överlämnades samtidigt till Europaparlamentet och till rådet i 
enlighet med den gemensamma överenskommelsen om delagerade akter. 

De synpunkter som lämnades under alla dessa föregående samråd beaktades vid utarbetandet 
av det slutliga utkastet till akt. 

3. DEN DELEGERADE AKTENS RÄTTSLIGA ASPEKTER 

I enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 305/2011 får prestandaklasser fastställas i 
förhållande till byggprodukternas väsentliga egenskaper. 

I enlighet med artikel 27.5 får dessutom kommissionen bestämma på vilka villkor en 
byggprodukt ska anses uppnå en särskild prestandaklass utan provning eller utan ytterligare 
provning, i syfte att undvika onödig provning av de byggprodukter vars prestanda redan 
demonstrerats tillräckligt genom stabila provningsresultat eller befintliga uppgifter. 

Dessa villkor ska sedan vara uppfyllda när en tillverkare, i enlighet med artikel 36.1 a i 
förordning (EU) nr 305/2011, vill ersätta typprovningen av en produkt med dessa 
prestandanivåer eller prestandaklasser. 

Det europeiska klassificeringssystem för byggprodukters reaktion vid brandpåverkan som 
upprättades genom kommissionens beslut 2000/147/EG, särskilt tabell 2 i bilagan till beslutet, 
ska tillämpas på trägolv som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14342. 

Av de samråd som förts framgår att prestanda för vissa obehandlade trägolv vad gäller 
reaktion vid brandpåverkan enligt klassificeringen i beslut 2000/147/EG är väl fastställd. 
Dessa produkters prestanda vad gäller reaktion vid brandpåverkan kan därför, utan krav på 
ytterligare provning, anses uppnå vissa prestandaklasser enligt ovannämnda europeiska 
klassificeringssystem. 

I utkastet till förordning bekräftas proportionalitetsprincipen. Utkastet innebär att vissa krav i 
förordning (EU) nr 305/2011 mildras när det gäller provning av de produkter som omfattas av 
förordningen. 
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KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr …/… 

av den 17.7.2014 

om villkorför klassificering utan provning av vissa obehandlade trägolv enligt 
standarden EN14342 vad gäller reaktion vid brandpåverkan 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 
2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om 
upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG3, särskilt artikel 27.5, och 

av följande skäl: 

(1) Genom kommissionens beslut 2000/147/EG4 antogs ett system för klassificering av 
byggprodukters prestanda med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan. Trägolv 
ingår i de byggprodukter som beslutet ska tillämpas på. 

(2) Provningar har visat att trägolv som omfattas av den harmoniserade standarden 
EN 14342 har en stabil och förutsägbar prestanda vad gäller reaktion vid 
brandpåverkan, under förutsättning att produkterna uppfyller vissa villkor som rör 
trämaterialets densitet, golvets tjocklek och produktens slutanvändning. 

(3) Trägolv som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14342 bör därför på dessa 
villkor anses uppfylla de prestandaklasser vad gäller reaktion vid brandpåverkan som 
fastställs i beslut 2000/147/EG utan att det krävs någon ytterligare provning. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Trägolv som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14342 och uppfyller villkoren i 
bilagan ska anses uppfylla de prestandaklasser som anges i bilagan utan provning. 

3 EUT L 88, 4.4.2011, s. 5. 
4 Kommissionens beslut 2000/147/EG av den 8 februari 2000 om genomförandet av rådets direktiv 

89/106/EEG beträffande klassificering av byggprodukter med avseende på deras reaktion vid 
brandpåverkan (EGT L 50, 23.2.2000, s. 14). 
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Artikel 2 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdat i Bryssel den 17.7.2014 

 På kommissionens vägnar 
 Ordförande 
 José Manuel BARROSO 
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