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DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 197/2012
z dnia 26 października 2012 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG
WSPÓLNY KOMITET EOG,

(6)

Decyzję Komisji 2010/683/UE z dnia 9 listopada 2010 r.
zmieniającą decyzję 97/555/WE w sprawie procedury
zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie
z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odnie
sieniu do cementów, wapna budowlanego i innych spoiw
hydraulicznych (6) należy włączyć do Porozumienia EOG.

(7)

Decyzję Komisji 2010/737/UE z dnia 2 grudnia 2010 r.
ustanawiającą klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów
budowlanych w odniesieniu do blach stalowych powle
kanych poliestrem lub plastizolem (7) należy włączyć do
Porozumienia EOG.

(8)

Decyzję Komisji 2010/738/UE z dnia 2 grudnia 2010 r.
ustanawiającą klasy odporności niektórych wyrobów
budowlanych na działanie ognia w odniesieniu do
tynków gipsowych zbrojonych włóknem (8) należy
włączyć do Porozumienia EOG.

(9)

Decyzję Komisji 2011/14/UE z dnia 13 stycznia 2011 r.
zmieniającą decyzję 97/556/WE w sprawie procedury
zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na
podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG
w zakresie systemów/zestawów zewnętrznej izolacji
termicznej z wyprawą (9) należy włączyć do Porozu
mienia EOG.

(10)

Decyzję Komisji 2011/19/UE z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów
budowlanych na mocy art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady
89/106/EWG w odniesieniu do szczeliw do stosowania
niekonstrukcyjnego w spoinach budynków i chodni
ków (10) należy włączyć do Porozumienia EOG.

(11)

Decyzję Komisji 2011/232/UE z dnia 11 kwietnia 2011 r.
zmieniającą decyzję 2000/367/WE ustanawiającą system
klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych, obiektów
budowlanych i ich części na działanie ognia (11) należy
włączyć do Porozumienia EOG.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo
darczym (dalej zwane „Porozumieniem EOG”), w szczególności
jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

Decyzję Komisji 2010/81/UE z dnia 9 lutego 2010 r.
ustanawiającą klasy właściwości użytkowej niektórych
wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień
w odniesieniu do klejów do płytek ceramicznych (1)
należy włączyć do Porozumienia EOG.

Decyzję Komisji 2010/82/UE z dnia 9 lutego 2010 r.
ustanawiającą klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów
budowlanych w odniesieniu do dekoracyjnych okładzin
ściennych w postaci zwoików i paneli (2) należy włączyć
do Porozumienia EOG.

Decyzję Komisji 2010/83/UE z dnia 9 lutego 2010 r.
ustanawiającą klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów
budowlanych w odniesieniu do schnących pod wpływem
powietrza materiałów do spoinowania (3) należy włączyć
do Porozumienia EOG.

Decyzję Komisji 2010/85/UE z dnia 9 lutego 2010 r.
ustanawiającą odporności na ogień niektórych wyrobów
budowlanych w odniesieniu do podkładów na bazie
cementu i siarczanu wapnia oraz podkładów podłogo
wych na bazie żywicy syntetycznej (4) należy włączyć
do Porozumienia EOG.

Decyzję Komisji 2010/679/UE z dnia 8 listopada 2010 r.
zmieniającą decyzję 95/467/WE wykonującą art. 20 ust.
2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów
budowlanych (5) należy włączyć do Porozumienia EOG.
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Decyzję Komisji 2011/246/UE z dnia 18 kwietnia 2011 r.
zmieniającą decyzję 1999/93/WE w sprawie procedury
zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie
z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie
drzwi, okien, okiennic, żaluzji, bram i powiązanych
z nimi okuć budowlanych (1) należy włączyć do Porozu
mienia EOG.

Decyzję Komisji 2011/284/UE z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów
budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady
89/106/EWG w odniesieniu do kabli zasilania, kabli
sterujących i kabli komunikacyjnych (2) należy włączyć
do Porozumienia EOG.

Decyzję wykonawczą Komisji 2012/201/UE z dnia
26 marca 2012 r. zmieniającą decyzję 98/213/WE
w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów
budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady
89/106/EWG, w zakresie zestawów wyrobów do ścian
działowych wewnętrznych (3) należy włączyć do Porozu
mienia EOG.
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2) w pkt 1 (dyrektywa Rady 89/106/EWG) tiret 18 (decyzja
Komisji 97/555/WE) dodaje się, co następuje:
„zmieniona:
— 32010 D 0683: decyzją Komisji 2010/683/UE z dnia
9 listopada 2010 r. (Dz.U. L 293 z 11.11.2010, s. 60).”;
3) w pkt 1 (dyrektywa Rady 89/106/EWG) tiret 19 (decyzja
Komisji 97/556/WE) dodaje się, co następuje:
„zmieniona:
— 32011 D 0014: decyzją Komisji 2011/14/UE z dnia
13 stycznia 2011 r. (Dz.U. L 10 z 14.1.2011, s. 5).”;
4) w pkt 1 (dyrektywa Rady 89/106/EWG) tiret 25 (decyzja
Komisji 98/213/WE) dodaje się, co następuje:
„zmieniona:

(15)

(16)

Decyzję wykonawczą Komisji 2012/202/UE z dnia
29 marca 2012 r. zmieniającą decyzję 1999/94/WE
w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów
budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady
89/106/EWG, w zakresie wyrobów prefabrykowanych
z betonu zwykłego, betonu lekkiego lub autoklawizowa
nego gazobetonu (4) należy włączyć do Porozumienia
EOG.

W związku z tym załącznik II do Porozumienia EOG
powinien zostać odpowiednio zmieniony,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
W rozdziale XXI załącznika II do Porozumienia EOG wpro
wadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 (dyrektywa Rady 89/106/EWG) tiret 10 (decyzja
Komisji 95/467/WE) dodaje się, co następuje:

— 32012 D 0201: decyzją wykonawczą Komisji
2012/201/UE z dnia 26 marca 2012 r. (Dz.U. L 109
z 21.4.2012, s. 20).”;
5) w pkt 1 (dyrektywa Rady 89/106/EWG) tiret 40 (decyzja
Komisji 1999/93/WE) dodaje się, co następuje:
„zmieniona:
— 32011 D 0246: decyzją Komisji 2011/246/UE z dnia
18 kwietnia 2011 r. (Dz.U. L 103 z 19.4.2011, s. 114).”;
6) w pkt 1 (dyrektywa Rady 89/106/EWG) tiret 41 (decyzja
Komisji 1999/94/WE) dodaje się, co następuje:
„zmieniona:
— 32012 D 0202: decyzją wykonawczą Komisji
2012/202/UE z dnia 29 marca 2012 r. (Dz.U. L 109
z 21.4.2012, s. 22).”;

„zmieniona:
7) w pkt 1 (dyrektywa Rady 89/106/EWG) tiret 49 (decyzja
Komisji 2000/367/WE) dodaje się, co następuje:
— 32010 D 0679: decyzją Komisji 2010/679/UE z dnia
8 listopada 2010 r. (Dz.U. L 292 z 10.11.2010, s. 55).”;
(1 )

Dz.U. L 103
(2) Dz.U. L 131
(3) Dz.U. L 109
(4) Dz.U. L 109

z
z
z
z

19.4.2011,
18.5.2011,
21.4.2012,
21.4.2012,

s.
s.
s.
s.

114.
22.
20.
22.

„zmieniona:
— 32011 D 0232: decyzją Komisji 2011/232/UE z dnia
11 kwietnia 2011 r. (Dz.U. L 97 z 12.4.2011, s. 49).”;
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8) po pkt 2 g (decyzja Komisji 2006/600/WE) dodaje się
punkty w brzmieniu:
„2h. 32010 D 0081: decyzja Komisji 2010/81/UE z dnia
9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy właściwości użyt
kowej niektórych wyrobów budowlanych w zakresie
reakcji na ogień w odniesieniu do klejów do płytek
ceramicznych (Dz.U. L 38 z 11.2.2010, s. 9).
2i.

2j.

32010 D 0082: decyzja Komisji 2010/82/UE z dnia
9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień
niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do
dekoracyjnych okładzin ściennych w postaci zwoików
i paneli (Dz.U. L 38 z 11.2.2010, s. 11).
32010 D 0083: decyzja Komisji 2010/83/UE z dnia
9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień
niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do
schnących pod wpływem powietrza materiałów do
spoinowania (Dz.U. L 38 z 11.2.2010, s. 13).

2k. 32010 D 0085: decyzja Komisji 2010/85/UE z dnia
9 lutego 2010 r. ustanawiająca odporności na ogień
niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do
podkładów na bazie cementu i siarczanu wapnia oraz
podkładów podłogowych na bazie żywicy syntetycznej
(Dz.U. L 38 z 11.2.2010, s. 17).
2l.

32010 D 0737: decyzja Komisji 2010/737/UE z dnia
2 grudnia 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień
niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do
blach stalowych powlekanych poliestrem lub plasti
zolem (Dz.U. L 317 z 3.12.2010, s. 39).

L 21/47

2n. 32011 D 0019: decyzja Komisji 2011/19/UE z dnia
14 stycznia 2011 r. w sprawie procedury zaświad
czania zgodności wyrobów budowlanych na mocy
art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odnie
sieniu do szczeliw do stosowania niekonstrukcyjnego
w spoinach budynków i chodników (Dz.U. L 11
z 15.1.2011, s. 49).
2o. 32011 D 0284: decyzja Komisji 2011/284/UE z dnia
12 maja 2011 r. w sprawie procedury zaświadczania
zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20
ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do
kabli zasilania, kabli sterujących i kabli komunikacyj
nych (Dz.U. L 131 z 18.5.2011, s. 22).”.
Artykuł 2
Teksty decyzji 2010/81/UE, 2010/82/UE, 2010/83/UE,
2010/85/UE, 2010/679/UE, 2010/683/UE, 2010/737/UE,
2010/738/UE, 2011/14/UE, 2011/19/UE, 2011/232/UE,
2011/246/UE, 2011/284/UE i decyzji wykonawczych
2012/201/UE i 2012/202/UE w języku islandzkim i norweskim,
które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 r.,
pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie
notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia
EOG (*).
Artykuł 4
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suple
mencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2012 r.
2m. 32010 D 0738: decyzja Komisji 2010/738/UE z dnia
2 grudnia 2010 r. ustanawiająca klasy odporności
niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia
w odniesieniu do tynków gipsowych zbrojonych
włóknem (Dz.U. L 317 z 3.12.2010, s. 42).

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Atle LEIKVOLL

Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

