












































 
 

 
Bielsko-Biała, 4 lipca 2009 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pan Georgios Katsarakis 
Dyrekcja Generalna do spraw  
Przedsiębiorczości i Przemysłu  
Unii Europejskiej 
Wydział Konstrukcji 

 
Szanowny Panie, 
 
serdecznie dziękujemy za udzielenie odpowiedzi i dokonanie wnikliwej analizy naszego zapytania. Niemniej jednak nasz 
problem dotyczy wyjaśnienia zagadnień, które przestawiamy w formie następujących pytań: 
 
1. Czy kominy i systemy kominowe w świetle wymagań Unii Europejskiej są wyrobami budowlanymi? 
2. Jakiemu systemowi oceny zgodności podlegają kominy i systemy kominowe w świetle wymagań 
dyrektyw Unii Europejskiej? 
 
Będziemy wdzięczni za jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na zadane pytania w możliwie najkrótszym czasie. Jeżeli 
uzna Pan to za celowe, jesteśmy gotowi, aby nasi przedstawiciele złożyli wizytę w Pana biurze European Commission DG 
Enterprise & Industry Unit I-5 (Construction, Pressure Equipment and Metrology) Rue Belliard 100 / Office 02-11 B1049 
Brussels / Belgium w celu omówienia naszych problemów. 
 
 

Z poważaniem, 
 
 

dr Paweł Sikora 
Rzecznik Stowarzyszenia “Kominy Polskie” 
Dyrektor Biura Zarządu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

From: Georgios.KATSARAKIS@ec.europa.eu [mailto:Georgios.KATSARAKIS@ec.europa.eu]  
Sent: Monday, July 06, 2009 5:22 PM 
To: rzecznik@kominypolskie.com.pl 
Subject: RE: The Construction Product Directive 89/106/EEC and standard EN 14989-2 (Adonis A14119) 
Importance: High 

  

Concerning you questions please note that: 

  

1) Yes, chimneys and chimney kits placed on the market in the EU are construction products covered by the Directive 
89/106/EEC (and mandate M105). 

  

2) According to Annex 3 of the mandate M105 to CEN for the elaboration of harmonised EN for chimneys,  the AoC 
system is as follows: 

  

------------------------------------------------------------------------ 

  

ANNEX 3  

                                                                                                    

ATTESTATION OF CONFORMITY 

  

Product family : Chimneys, flues and specific products (1/1) 

  

             

1.         Levels and classes for product performances 

(1) According to article 3.2 of the CPD and Clause 1.2.1 of the IDs, a classification of product performance has been 
identified as the means of expressing the range of requirement levels of the works in respect of reaction to 
fire. 

            CEN/CENELEC are requested to follow the Commission Decision 2000/147/EC [O.J. L50, 23.2.2003 p.14] and 
make reference to the standard(s) to be prepared under Commission mandate "Horizontal complement to the 
33 mandates in respect of reaction to fire" in dealing with reaction to fire in the specific harmonised product 
standards to be developed under this mandate. 



 
 

 

(2)   Reaction to fire is a risk for which the need for a classification system for products has been identified for the 
time being. 

            Further needs may be identified on the basis of differences specified in Article 3 (2) of the CPD, which are 
justified in conformity with Community law (IDs Clause 1.2.1).  

2.         Systems of attestation of conformity 

       For the product and intended use listed below, CEN/CENELEC are requested to specify the following system of 
attestation of conformity in the relevant harmonised standard/s : 

 

  

Product 

  

Intended use 

Level/s  

or class/es 

(Reaction to fire) 

Attestation  

of conformity  

system   

prefabricated chimneys (storey 
height elements), flue liners 
(elements or blocks), multi-shell 
chimney (elements or blocks), 
single walled chimneys blocks, kits 
of free standing chimneys and 
attached chimneys 

------------------------------- 

chimney terminals 

  

  

  

chimneys 

  

  

  

  

  

------------------------------- 

  

  

  

Any 

  

  

  

  

  

------------------- 

Any 

  

  

  

2+ 

  

  

  

  

  

------------------- 

4 

System 2+ : See CPD Annex III.2.(ii), First possibility, including certification of the factory production control  by an 
approved body on the basis of its continuous surveillance, assessment and approval  

System 4: See CPD Annex III.2.(ii), Third possibility 

  

3.         Conditions to be applied by CEN on the specifications of the attestation of conformity system 

3.1   The specification for the system should be such that it can be implemented even where performance does not 



 
 

 

need to be determined for a certain characteristic, because at least one Member State has no legal requirement 
at all for such characteristic [see Article 2.1 of the CPD and, where applicable, clause 1.2.3 of the Interpretative 
Documents]. In those cases the verification of such a characteristic must not be imposed on the manufacturer 
if he does not wish to declare the performance of the product in that respect. 

3.2 For products under system 2+, regarding the initial inspection and certification of the factory production control, 
the parameters related to the following characteristics shall be of the interest to the approved body: all the 
characteristics. 

For products under system 2+, regarding the continuous surveillance, assessment and approval of the factory 
production control, parameters related to the following characteristics shall be of interest to the approved body:  

Compressive strength and Resistance to wind load (for kits of free standing chimneys and 
attached chimneys).  

Euroclasses characteristics for reaction to fire (for plastic liners) as indicated in 
Commission.Decision.94/611/EC 

  

Kind regards,  

 Mr. Georgios KATSARAKIS  
 Mail address:   EUROPEAN COMMISSION  
                        DG Enterprise & Industry  
                        Unit I-5 (Construction, Pressure Equipment and Metrology)  
                        Rue Belliard 100 / Office 02 - 11  
                        B-1049 BRUSSELS / BELGIUM    

  Phone:            +322.29.85.360  
  Fax :               +322.29.67.013  
  E-mail:            georgios.katsarakis@ec.europa.eu 

 
 
 
 
 
W odpowiedzi na Pańskie pytania: 

 

1) Tak, kominy i zestawy kominowe dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej są 

     wyrobami budowlanymi, objętymi Dyrektywą 89/106/EWG (oraz mandatem M105). 

 

2) Zgodnie z Załącznikiem 3 do mandatu M105 dla CEN na opracowanie normy 

    zharmonizowanej dotyczącej kominów, system oceny zgodności wygląda następująco: 

 

ZAŁĄCZNIK 3 



 
 

 

 
SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI 
 
Grupa wyrobów: Kominy, przewody kominowe i wyroby pokrewne (1/1) 
 
1. Poziomy i klasy właściwości użytkowych (cech) wyrobów 
 
(1) Zgodnie z art. 3.2 Dyrektywy 89/106/EWG (CPD) oraz klauzulą 1.2.1 dokumentów interpretacyjnych, określona 

została klasyfikacja właściwości użytkowych wyrobów, wyrażająca rożne poziomy wymagań dla obiektów budowlanych, 

dotyczących reakcji na ogień. 

      Komitety CEN/CENELEC proszone są o postępowanie zgodnie z Decyzją Komisji 2000/147/WE (Dz. U. L 50 z 

23.2.2003, str.14) w odniesieniu do norm, które mają zostać przygotowane zgodnie z mandatem Komisji „Horyzontalne 

uzupełnienie 33 mandatów dotyczących reakcji na ogień” we fragmentach dotyczących reakcji na ogień, stanowiących 

część określonych norm zharmonizowanych, które zostaną utworzone na podstawie niniejszego mandatu. 

 (2) Na chwilę obecną, reakcja na ogień jest zagrożeniem stwarzającym potrzebę ustalenia systemu klasyfikacji 

produktów. 

      Dalsze potrzeby mogą zostać określone na podstawie różnic zawartych w art. 3 (2) Dyrektywy 89/106/EWG, jeśli ich 

uzasadnienie zgodne jest z prawem Wspólnoty (klauzula 1.2.1 dokumentów interpretacyjnych). 

 

2. Systemy oceny zgodności 
 
Komitety CEN/CENELEC proszone są o określenie następującego systemu oceny zgodności w odniesieniu do 

odpowiednich norm zharmonizowanych dla poniższych wyrobów  

i zamierzonych ich zastosowań: 

 

 

Wyrób Zamierzone 
zastosowanie 

Poziomy i klasy 
(Reakcja na ogień) 

System oceny 
zgodności 

Kominy prefabrykowane (elementy wysokości 
kondygnacji), przewody kominowe (elementy 
lub bloki), 
Kominy wielopowłokowe (elementy lub bloki), 
bloki kominowe jednopowłokowe, zestawy 
elementów kominów wolnostojących i 
kominów dostawianych 
------------------------------------------- 
Elementy zakończenia kominów 

 
 

kominy 
 
 
 

 
 

------------------ 

 
 

wszystkie 
 
 
 

 
 

------------------------- 
wszystkie 

 

 
 

2+ 
 
 
 

 
 

------------------ 
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System 2+ : Patrz Dyrektywa 89/106/EWG, załącznik III sekcja 2 pkt ii, pierwsza możliwość, obejmująca 
certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, na podstawie ciągłego 
nadzoru, oceny i akceptacji Zakładowej Kontroli Produkcji 

System 4: Patrz Dyrektywa 89/106/EWG, załącznik III sekcja 2 pkt ii, trzecia możliwość 
 

 
3. Warunki do zastosowania przez CEN w odniesieniu do specyfikacji systemu oceny 
    zgodności. 
 
3.1 Specyfikacja systemu powinna zezwalać na jego wdrożenie nawet w przypadku, gdy cecha wyrobu nie musi być 

określona dla danej właściwości z uwagi na to, że przynajmniej jeden Kraj Członkowski nie posiada prawnego wymogu 

dotyczącego takiej właściwości [Patrz art. 2.1 Dyrektywy 89/106/EWG oraz, jeśli dotyczy, klauzula 1.2.3 dokumentów 

interpretacyjnych]. W takim przypadku, producent nie może zostać obarczony obowiązkiem weryfikacji takiej 

właściwości, jeśli nie chce deklarować wyrobu w tym zakresie. 

 

3.2 W przypadku wyrobów podlegających systemowi 2+ , w ramach wstępnego badania typu i certyfikacji Zakładowej 

Kontroli Produkcji, jednostka certyfikująca powinna skontrolować parametry związane z poniższymi cechami: 

wszystkimi cechami 

W przypadku wyrobów podlegających systemowi 2+ , w ramach ciągłego nadzoru, oceny  

i akceptacji Zakładowej Kontroli Produkcji, jednostka certyfikująca powinna skontrolować parametry związane z 

poniższymi cechami:  

Wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na obciążenie wiatrem (w przypadku zestawów elementów 

kominowych wolnostojących i kominów dostawianych). 

Euroklasa reakcji na ogień (w przypadku plastikowych przewodów kominowych), zgodnie ze wskazaniami zawartymi 

w Decyzji Komisji 94/611/WE. 

 

Łączę pozdrowienia, 

Georgios KATSARAKIS 

 










