
Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Człon-

kowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych

(2005/C 183/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Publikacja tytułów i źródeł wytycznych dla Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG) na mocy dyrektywy)

Źródła EOTA (1) Tytuł ETAG Data
stosowania (2)

Data
zakończenia

okresu
współistnienia (3)

ETAG 016-3 Kompozytowe płyty warstwowe Część 3: Szczególne aspekty
stosowania kompozytowych płyt warstwowych do wykonywania
ścian zewnętrznych i okładzin

1.12.2005 1.12.2007

ETAG 016-4 Kompozytowe płyty warstwowe Część 4: Szczególne aspekty
stosowania kompozytowych płyt warstwowych do wykonywania
ścian wewnętrznych i sufitów

1.12.2005 1.12.2007

ETAG 018-1 Wyroby ogniochronne. Część 1: Zagadnienia ogólne 21.9.2004 21.6.2007

ETAG 018-4 Wyroby ogniochronne. Część 4: Ogniochronne okładziny, płyty
i maty — wyroby i zestawy wyrobów

21.9.2004 21.6.2007

ETAG 019 Prefabrykowane płyty warstwowo-żebrowe z materiałów drew-
nopochodnych

2.11.2005 2.11.2007

(1) EOTA: Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych: Avenue des Arts 40 Kunstlaan, B-1040 Brussels; Tel.: (32-2) 502 69 00;
Faks: (32-2) 502 38 14 E-Mail: info@eota.be (www.eota.be).

(2) Data stosowania Europejskich Aprobat Technicznych (wydanych zgodnie z właściwą wytyczną) na mocy art. 4 ust. 2 lit. b) dyrektywy
89/106/EWG.

(3) Data zakończenia okresu współistnienia jest datą wycofania sprzecznych krajowych specyfikacji technicznych, po której zakłada się
zgodność w oparciu o zharmonizowane specyfikacje europejskie (zharmonizowane normy europejskie lub Europejskie Aprobaty
Techniczne). Tłumaczenia wyżej podanych tytułów zapewniła EOTA i stanowią one „oficjalne” wersje językowe przedstawione przez
kraje należące do tej organizacji. .

UWAGA:

— Wszelkie informacje dotyczące dostępności wytycznych dla Europejskich Aprobat Technicznych można
otrzymać z EOTA lub od jej członków.

— Publikacja źródeł w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że zharmonizowane specyfikacje
techniczne są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty.

— Dodatkowe zharmonizowane specyfikacje techniczne dotyczące dyrektywy w sprawie wyrobów
budowlanych zostały opublikowane w poprzednich wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Pełny uaktualniony wykaz znajduje się na internetowym serwerze Europa pod adresem:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is/cpd
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