
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 8 listopada 2010 r. 

zmieniająca decyzję 95/467/WE wykonującą art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie 
wyrobów budowlanych 

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7542) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/679/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 
1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących 
się do wyrobów budowlanych ( 1 ), w szczególności jej art. 13 
ust. 4 lit. a), 

po konsultacji ze Stałym Komitetem ds. Budownictwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 24 października 1995 r. Komisja przyjęła 
decyzję 95/467/WE wykonującą art. 20 ust. 2 dyrektywy 
Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych ( 2 ). 

(2) Aby dostosować do postępu technicznego systemy 
zaświadczania zgodności dotyczące rodziny wyrobów 
„KOMINY, KANAŁY DYMOWE I WYROBY SZCZE
GÓLNE”, należy zmienić załącznik 3 do wyżej wspom
nianej decyzji. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić przedmiotową 
decyzję, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik 3 do decyzji 95/467/WE zostaje zmieniony zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2010 r. 

W imieniu Komisji 
Antonio TAJANI 

Wiceprzewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, s. 12. 
( 2 ) Dz.U. L 268 z 10.11.1995, s. 29.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku 3 do decyzji 95/467/WE w tabeli dotyczącej rodziny wyrobów „KOMINY, KANAŁY DYMOWE 
I WYROBY SZCZEGÓLNE” dodaje się wpis w brzmieniu: 

Wyrób (wyroby) Zamierzone zastosowanie(-a) Poziom(-y) lub klasa(-y) 
(Reakcja na ogień) 

System(-y) zaświadczania 
zgodności 

„Kominy prefabrykowane 
(elementy wysokich kondyg
nacji), wykładziny kanałów 
dymowych (elementy lub 
bloki), kominy wielołupi
nowe (elementy lub bloki), 
bloki kominowe jedno 
ścienne, zestawy kominowe 
wolno stojące i kominy 
przyłączone, końcówki 
komina 

Dotyczy zastosowań 
podlegających przepisom 

w zakresie reakcji na ogień 

(A1, A2, B, C) (*) 1 

(A1, A2, B, C) (**), D, E 3 

(A1 do E) (***), F 4 

System 1: zob. dyrektywa 89/106/EWG, załącznik III pkt 2 ppkt (i), bez badań audytowych próbek losowych. 
System 3: zob. dyrektywa 89/106/EWG, załącznik III pkt 2 ppkt (ii), druga możliwość. 
System 4: zob. dyrektywa 89/106/EWG, załącznik III pkt 2 ppkt (ii), trzecia możliwość. 

(*) Wyroby/materiały, dla których podwyższenie klasyfikacji reakcji na ogień jest możliwe dzięki wyraźnie rozpoznawalnemu etapowi 
w procesie produkcji (np. dla zastosowania dodatków opóźniających działanie ognia lub ograniczenie materiału organicznego). 

(**) Wyroby/materiały nieobjęte przypisem *. 
(***) Wyroby/materiały, które nie wymagają badania na reakcję na ogień (np. wyroby/materiały klasy A1 zgodnie z decyzją Komisji 

96/603/WE, Dz.U. L 267 z 19.10.1996, s. 23).”
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