
DECYZJA KOMISJI

z dnia 5 grudnia 2006 r.

dotycząca wycofania odniesienia do normy EN 10080:2005 „Stal do zbrojenia betonu – Spajalna
stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne” zgodnie z dyrektywą Rady 89/106/EWG

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5869)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/893/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

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. 5
ust. 1,

uwzględniając opinię Komitetu Naukowego ds. Budownictwa,

uwzględniając opinię Stałego Komitetu powołanego na mocy
art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania
informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz
zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Norma EN 10080:2005 „Stal do zbrojenia betonu –

Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne”
została ustanowiona przez Europejski Komitet Normali-
zacyjny (CEN) w dniu 21 kwietnia 2005 r. Zgodnie
z art. 7 ust. 3 dyrektywy 89/106/EWG odniesienie do
tej normy zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej po raz pierwszy dnia 14 grudnia
2005 r. (3) i ponownie dnia 8 czerwca 2006 r. (4).

(2) Włochy oraz Komisja wniosły formalny sprzeciw
w odniesieniu do normy EN 10080:2005.

(3) Formalny sprzeciw Włoch został wniesiony na podstawie
niespełniania przez normę EN 10080:2005 zasadniczego
wymogu nośności i stateczności określonych
w załączniku I do dyrektywy 89/106/EWG, z uwagi na
brak wyraźnego rozróżnienia pomiędzy przeznaczeniem
stali zbrojeniowych – a mianowicie stali zbrojeniowej
o szczególnej wytrzymałości wymaganej do zastosowań
na terenach sejsmicznych, co we Włoszech stanowi
istotne i prawnie uregulowane zagadnienie z dziedziny
bezpieczeństwa prac.

(4) Formalny sprzeciw Komisji został wniesiony z uwagi na
fakt, iż załącznik ZA do normy EN 10080:2005 prze-
widuje określenie cech wytrzymałości według klas tech-
nicznych, podczas gdy sama norma nie określa ani klas
technicznych, ani odpowiadających im cech wytrzyma-
łości technicznej.

(5) W świetle wyników badania zastrzeżeń zgłoszonych
w stosunku do odniesienia do normy EN 10080:2005
„Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa –

Postanowienia ogólne” owo odniesienie do normy
EN 10080:2005 powinno zostać usunięte z wykazu
zharmonizowanych norm zawartego w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej, a co za tym idzie, zgodność
z właściwymi normami krajowymi transponującymi
normę zharmonizowaną EN 10080:2005 nie pociąga
za sobą domniemania zdatności do użytku ani zgodności
z odpowiednimi przepisami dyrektywy 89/106/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Normę EN 10080:2005 „Stal do zbrojenia betonu – Spajalna
stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne” wycofuje się
z wykazu zharmonizowanych norm opublikowanego
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12. Dyrektywa ostatnio zmieniona
decyzją Komisji 2006/190/WE (Dz.U. L 66 z 8.3.2006, str. 47).

(2) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona
Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(3) Dz.U. C 319 z 14.12.2005, str. 1.
(4) Dz.U. C 134 z 8.6.2006, str. 1.



Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący
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