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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/106/EBE frá 21. desember 
1988 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum 
aðildarríkjanna um byggingarvörur(1), einkum a-liður 4. mgr. 
13. gr.,

að höfðu samráði við fastanefndina um byggingarmál,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ákvörðun 97/555/
EB frá 14. júlí 1997 um aðferð við staðfestingu á 
samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. 
tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar sement, 
byggingarkalk og önnur bindiefni sem harðna í vatni(2).

2)  Að lokinni endurskoðun á vöruhópnum „byggingarkalk“ 
töldu aðildarríkin og framkvæmdastjórnin nauðsynlegt 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 293, 11.11.2010, bls. 60. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2012 frá 
26. október 2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 6, 24.1.2013, bls. 12.

(1) Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 12.
(2) Stjtíð. EB L 229, 20.8.1997, bls. 9.

 að efla hlutverk þriðja aðila sem kemur að vottun á 
framleiðslustýringu verksmiðju.

3)  Breyta ber ákvörðun 97/555/EB til samræmis við það.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum III. viðauka við ákvörðun 97/555/EB er breytt til 
samræmis við viðaukann við þessa ákvörðun.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 9. nóvember 2010.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Antonio TAJANI

 varaforseti.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 9. nóvember 2010

um breytingu á ákvörðun 97/555/EB um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara 
samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar sement, byggingarkalk 

og önnur bindiefni sem harðna í vatni (*)

(tilkynnt með númeri C(2010) 7603)
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VIÐAUKI

Í stað færslunnar varðandi vöruhópinn „Byggingarkalk, þar með talið: kalsíumkalk, kalk úr dólómíti, kalk sem harðnar 
í vatni“ í III. viðauka við ákvörðun 97/555/EB komi eftirfarandi:

„Byggingarkalk, þ.m.t.:
– Kalk úr kalsíum
– Kalk úr dólómíti
– Vatnsharðnandi kalk

— 2+“


