
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE 

z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania 
na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia 

(wersja przekształcona) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 114, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
Społecznego ( 1 ), 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 2 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Do dyrektywy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmoni
zacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących 
się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stoso
wania w określonych granicach napięcia ( 3 ) wprowadzo
nych ma być szereg zmian. W celu zapewnienia jasności 
dyrektywa ta powinna zostać przekształcona. 

(2) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym 
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odno
szące się do warunków wprowadzania produktów do 
obrotu ( 4 ) ustanowiono zasady akredytacji jednostek 
oceniających zgodność, ramy nadzoru rynku produktów 
i kontroli produktów pochodzących z państw trzecich, 
a także ogólne zasady dotyczące oznakowania CE. 

(3) Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/ 
2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych 
ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu ( 5 ) 

ustanowiono wspólne zasady i przepisy odniesienia, 
które mają być stosowane w całym prawodawstwie bran 
żowym, tak aby zapewnić spójne podstawy dla noweli
zacji lub przekształcania tego prawodawstwa. Dyrektywę 
2006/95/WE należy zatem dostosować do tej decyzji. 

(4) Niniejsza dyrektywa obejmuje sprzęt elektryczny przewi
dziany do stosowania w określonych granicach napięcia, 
który jest nowy na rynku Unii w chwili wprowadzenia 
do obrotu; jest to nowy sprzęt elektryczny wyproduko
wany przez producenta mającego siedzibę na terytorium 
Unii albo sprzęt elektryczny, bez względu na to czy jest 
on nowy czy używany, importowany z państwa trze
ciego. 

(5) Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do 
wszystkich rodzajów dostaw, w tym do sprzedaży wysył
kowej. 

(6) Podmioty gospodarcze powinny być odpowiedzialne za 
zgodność sprzętu elektrycznego z niniejszą dyrektywą, 
stosownie do roli odgrywanej przez nie w łańcuchu 
dostaw, tak aby zapewnić wysoki poziom ochrony inte
resów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo 
osób, zwierząt domowych i mienie, a także zagwaran
tować uczciwą konkurencję na rynku Unii. 

(7) Wszystkie podmioty gospodarcze uczestniczące 
w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny podjąć 
właściwe środki w celu zapewnienia udostępniania 
przez nie na rynku wyłącznie sprzętu elektrycznego 
zgodnego z niniejszą dyrektywą. Należy określić jasny 
i współmierny podział obowiązków stosownie do ról 
pełnionych przez poszczególne podmioty gospodarcze 
w łańcuchu dostaw i dystrybucji. 

(8) Aby ułatwić komunikację między podmiotami gospodar
czymi, organami nadzoru rynku i konsumentami, 
państwa członkowskie powinny zachęcać podmioty 
gospodarcze do podawania oprócz adresu pocztowego 
również adresu internetowego. 

(9) Zważywszy, że producent posiada dokładną wiedzę 
o procesie projektowania i produkcji, jest on najbardziej 
kompetentny do przeprowadzenia procedury oceny 
zgodności. W związku z tym ocena zgodności powinna 
pozostać wyłącznie obowiązkiem producenta. Niniejsza 
dyrektywa nie zawiera procedury oceny zgodności 
wymagającej interwencji jednostki notyfikowanej.
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(10) Niezbędne jest zapewnienie zgodności wprowadzanego 
na rynek Unii sprzętu elektrycznego z państw trzecich 
z niniejszą dyrektywą, w szczególności zapewnienie 
poddania tego sprzętu elektrycznego przez producentów 
odpowiednim procedurom oceny zgodności. Dlatego też 
należy wprowadzić przepis, zgodnie z którym impor
terzy upewniają się co do zgodności sprzętu elektrycz
nego wprowadzanego przez nich do obrotu z wymaga
niami niniejszej dyrektywy i nie wprowadzają do obrotu 
sprzętu elektrycznego niespełniającego tych wymagań lub 
stwarzającego zagrożenie. Należy również wprowadzić 
przepis, zgodnie z którym importerzy upewniają się co 
do przeprowadzenia procedur oceny zgodności oraz 
dostępności oznakowania i dokumentacji sprzętu elek
trycznego sporządzonej przez producentów do wglądu 
dla właściwych organów krajowych. 

(11) Wprowadzając sprzęt elektryczny do obrotu, każdy 
importer powinien umieścić na nim swoje nazwisko 
lub nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zareje
strowany znak towarowy oraz kontaktowy adres 
pocztowy. Należy wprowadzić wyjątki od tej zasady, 
w przypadku gdy uniemożliwia to wielkość lub charakter 
sprzętu elektrycznego. Obejmuje to przypadki, gdy 
importer musiałby otworzyć opakowanie, aby umieścić 
na sprzęcie elektrycznym swoje nazwisko lub nazwę 
i adres. 

(12) Dystrybutor udostępnia sprzęt elektryczny na rynku po 
wprowadzeniu go do obrotu przez producenta lub 
importera i powinien działać z należytą ostrożnością, 
obchodząc się ze sprzętem elektrycznym w taki sposób, 
by nie miało to negatywnego wpływu na jego zgodność. 

(13) Każdy podmiot gospodarczy wprowadzający sprzęt elek
tryczny do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towa
rowym albo modyfikujący sprzęt elektryczny w sposób, 
który może wpłynąć na jego zgodność z niniejszą dyrek
tywą, powinien być uznany za producenta i przejąć jego 
obowiązki. 

(14) Z uwagi na ścisły związek dystrybutorów i importerów 
z rynkiem podmioty te powinny być zaangażowane 
w zadania związane z nadzorem rynku, realizowane 
przez właściwe organy krajowe, oraz powinny być przy
gotowane do aktywnego udziału w wykonywaniu tych 
zadań przez przedstawianie tym organom wszystkich 
koniecznych informacji dotyczących danego sprzętu elek
trycznego. 

(15) Zapewnienie identyfikowalności sprzętu elektrycznego 
w całym łańcuchu dostaw przyczynia się do uprosz
czenia nadzoru rynku i poprawy jego skuteczności. 
Skuteczny system identyfikowalności ułatwia organom 
nadzoru rynku realizację zadania identyfikacji 
podmiotów gospodarczych udostępniających na rynku 
sprzęt elektryczny niezgodny z wymaganiami. Podmioty 
gospodarcze przechowujące wymagane na mocy niniej
szej dyrektywy informacje umożliwiające identyfikację 

innych podmiotów gospodarczych nie powinny być 
zobowiązane do aktualizowania takich informacji doty
czących innych podmiotów gospodarczych, które dostar
czyły im sprzęt elektryczny lub którym one dostarczyły 
sprzęt elektryczny. 

(16) Niniejsza dyrektywa powinna być ograniczona do okre 
ślenia celów związanych z bezpieczeństwem. W celu 
ułatwienia oceny zgodności z tymi celami należy przewi
dzieć domniemanie zgodności sprzętu elektrycznego 
zgodnego z normami zharmonizowanymi przyjmowa
nymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej ( 1 ) w celu 
określenia szczegółowych specyfikacji technicznych zwią
zanych z tymi celami. 

(17) Rozporządzenie (UE) nr 1025/2012 określa procedurę 
sprzeciwu wobec norm zharmonizowanych w przypadku, 
gdy normy takie nie spełniają w całości celów związa
nych z bezpieczeństwem określonych w niniejszej dyrek
tywie. 

(18) W normach zharmonizowanych mających znaczenie dla 
niniejszej dyrektywy należy również uwzględnić 
Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych ( 2 ). 

(19) Swobodny przepływ sprzętu elektrycznego, dla którego 
nie zostały ustanowione normy zharmonizowane, należy 
osiągnąć stosując przepisy norm międzynarodowych 
dotyczące bezpieczeństwa, ustanowione przez Międzyna
rodową Komisję Elektrotechniczną lub stosując normy 
krajowe. 

(20) Aby podmioty gospodarcze mogły wykazać, a właściwe 
organy zapewnić spełnienie przez sprzęt elektryczny 
udostępniany na rynku celów związanych z bezpieczeń
stwem, należy ustanowić procedury oceny zgodności. 
Decyzją nr 768/2008/WE ustanowiono moduły procedur 
oceny zgodności, obejmujące procedury od najmniej do 
najbardziej surowej, proporcjonalnie do poziomu wystę
pującego zagrożenia oraz wymaganego poziomu bezpie
czeństwa. W celu zapewnienia spójności między sekto
rami oraz uniknięcia wariantów doraźnych procedury 
oceny zgodności powinny być wybierane spośród tych 
modułów. 

(21) Producenci powinni sporządzić deklarację zgodności UE, 
zawierającą wymagane na mocy niniejszej dyrektywy 
informacje na temat zgodności danego sprzętu elektrycz
nego z niniejszą dyrektywą i pozostałymi właściwymi 
przepisami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.
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(22) Aby zapewnić skuteczny dostęp do informacji do celów 
nadzoru rynku, informacje niezbędne do zidentyfiko
wania wszystkich mających zastosowanie aktów Unii 
powinny być dostępne w pojedynczej deklaracji zgod
ności UE. W celu zmniejszenia obciążenia administracyj
nego podmiotów gospodarczych wspomniana poje
dyncza deklaracja zgodności UE może mieć formę 
pliku dokumentów, na który składają się odpowiednie 
poszczególne deklaracje zgodności. 

(23) Oznakowanie CE, wskazujące na zgodność sprzętu elek
trycznego, jest widoczną konsekwencją całego procesu 
obejmującego ocenę zgodności w szerokim znaczeniu. 
Ogólne zasady dotyczące oznakowania CE określono 
w rozporządzeniu (WE) nr 765/2008. Zasady dotyczące 
umieszczania oznakowania CE należy określić w niniejszej 
dyrektywie. 

(24) Aby zagwarantować pewność prawa, konieczne jest jasne 
określenie, iż zasady nadzoru rynku Unii i kontroli 
produktów wprowadzanych na rynek Unii, ustanowione 
rozporządzeniem (WE) nr 765/2008, mają zastosowanie 
do sprzętu elektrycznego. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna uniemożliwiać państwom członkowskim 
wyboru organów właściwych do wykonania tych zadań. 

(25) Państwa członkowskie powinny przyjąć wszelkie odpo
wiednie środki w celu zapewnienia, aby sprzęt elek
tryczny mógł być wprowadzany do obrotu tylko 
wówczas, gdy odpowiednio przechowywany i używany 
zgodnie z przeznaczeniem lub w przewidywalnych 
warunkach nie będzie zagrażał zdrowiu i bezpieczeństwu 
osób. Sprzęt elektryczny należy uznawać za niespełnia
jący celów związanych z bezpieczeństwem określonych 
w niniejszej dyrektywie tylko w odniesieniu do używania 
go w przewidywalnych warunkach, czyli wtedy, gdy takie 
używanie jest rezultatem zgodnego z prawem i łatwo 
przewidywalnego zachowania ludzkiego. 

(26) W dyrektywie 2006/95/WE przewidziano już procedurę 
ochronną, którą stosuje się wyłącznie w przypadku braku 
zgody między państwami członkowskimi co do środków 
wprowadzanych przez państwo członkowskie. W celu 
zwiększenia przejrzystości oraz skrócenia czasu rozpatry
wania konieczne jest udoskonalenie istniejącej procedury 
ochronnej, tak aby zwiększyć jej skuteczność oraz umoż
liwić wykorzystanie wiedzy specjalistycznej dostępnej 
w państwach członkowskich. 

(27) Istniejący system powinien zostać uzupełniony o proce
durę zapewniającą przekazywanie zainteresowanym 
stronom informacji na temat środków przewidzianych 
w odniesieniu do sprzętu elektrycznego stwarzającego 
zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub 
dla zwierząt domowych lub mienia. Powinien on 
również umożliwiać organom nadzoru rynku podej
mowanie – we współpracy z zainteresowanymi podmio
tami gospodarczymi – działań na wcześniejszym etapie 
w odniesieniu do takiego sprzętu elektrycznego. 

(28) W przypadku gdy państwa członkowskie i Komisja 
osiągną porozumienie co do zasadności określonego 
środka wprowadzonego przez dane państwo członkow
skie, dalsze zaangażowanie Komisji nie powinno być 
wymagane, chyba że niezgodność można przypisać 
niedostatkom w normach zharmonizowanych. 

(29) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania 
niniejszej dyrektywy należy powierzyć Komisji upraw
nienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wyko
nywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję ( 1 ). 

(30) W przypadku przyjmowania aktów wykonawczych doty
czących sprzętu elektrycznego zgodnego z wymaganiami, 
lecz stwarzającego zagrożenie dla zdrowia lub bezpie
czeństwa osób lub dla innych kwestii związanych 
z ochroną interesów publicznych, należy stosować proce
durę sprawdzającą. 

(31) Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze mające 
natychmiastowe zastosowanie, jeżeli w uzasadnionych 
przypadkach związanych ze sprzętem elektrycznym 
zgodnym z wymaganiami, lecz stwarzającym zagrożenie 
dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub dla zwierząt 
domowych lub mienia, jest to uzasadnione szczególnie 
pilną potrzebą. 

(32) Zgodnie z utrwaloną praktyką komitet powołany na 
mocy niniejszej dyrektywy może odegrać użyteczną 
rolę w badaniu problemów dotyczących stosowania 
niniejszej dyrektywy, zgłaszanych przez jego przewodni
czącego lub przedstawiciela państwa członkowskiego 
zgodnie z regulaminem tego komitetu. 

(33) W przypadku rozpatrywania kwestii dotyczących niniej
szej dyrektywy, innych niż jej wdrażanie lub naruszenia, 
na przykład w ramach grup ekspertów Komisji, Parla
ment Europejski powinien otrzymywać, zgodnie z istnie
jącą praktyką, pełne informacje i dokumentację oraz, 
w stosownych przypadkach, zaproszenie do udziału 
w takich posiedzeniach. 

(34) Komisja powinna, w drodze aktów wykonawczych oraz, 
z uwagi na ich specyficzny charakter, działając bez stoso
wania rozporządzenia (UE) nr 182/2011, stwierdzić, czy 
uzasadnione są środki podjęte przez państwa członkow
skie w odniesieniu do sprzętu elektrycznego niezgodnego 
z wymaganiami. 

(35) Państwa członkowskie powinny określić zasady doty
czące sankcji stosowanych w przypadku naruszeń prze
pisów krajowych przyjętych na podstawie niniejszej 
dyrektywy i zapewnić egzekwowanie tych zasad. Sankcje 
powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
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(36) Należy przewidzieć rozsądne ustalenia przejściowe, 
umożliwiające udostępnianie na rynku, bez konieczności 
spełnienia kolejnych wymagań dotyczących produktu, 
sprzętu elektrycznego, który wprowadzono już do 
obrotu zgodnie z dyrektywą 2006/95/WE przed dniem 
rozpoczęcia stosowania krajowych środków transponują
cych niniejszą dyrektywę. Dystrybutorzy powinni 
w związku z tym mieć możliwość dostarczania sprzętu 
elektrycznego, który wprowadzono do obrotu, czyli 
zapasów, które już trafiły do łańcucha dystrybucji 
przed dniem rozpoczęcia stosowania krajowych środków 
transponujących niniejszą dyrektywę. 

(37) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie zapew
nienie spełniania przez znajdujący się w obrocie sprzęt 
elektryczny celów związanych z bezpieczeństwem 
zapewniających wysoki poziom ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa osób i zwierząt domowych oraz 
mienia, przy jednoczesnym zagwarantowaniu funkcjono
wania rynku wewnętrznego, nie może być osiągnięty 
w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, 
natomiast możliwe jest – ze względu na jego skalę 
i skutki – lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocni
czości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co 
jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu. 

(38) Zobowiązanie do transpozycji niniejszej dyrektywy 
powinno ograniczać się do tych przepisów, które 
stanowią zasadniczą zmianę w porównaniu z wcześ
niejszą dyrektywą. Zobowiązanie do transpozycji przepi
sów, które nie uległy zmianie, wynika z wcześniejszej 
dyrektywy. 

(39) Niniejsza dyrektywa powinna pozostawać bez 
uszczerbku dla zobowiązań państw członkowskich doty
czących terminów transpozycji do prawa krajowego 
i rozpoczęcia stosowania dyrektyw określonych w załącz
niku V, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

ROZDZIAŁ 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

Artykuł 1 

Przedmiot i zakres 

Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie spełniania przez 
znajdujący się w obrocie sprzęt elektryczny wymagań zapew
niających wysoki poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
osób i zwierząt domowych oraz mienia, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego 
przeznaczonego do użytku przy napięciu z zakresów między 
50 V a 1 000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 
1 500 V prądu stałego, z wyjątkiem sprzętu i zjawisk wymie
nionych w załączniku II. 

Artykuł 2 

Definicje 

Na potrzeby niniejszej dyrektywy stosuje się następujące 
definicje: 

1) „udostępnienie na rynku” oznacza dostarczenie sprzętu 
elektrycznego do celów dystrybucji, konsumpcji lub 
używania na rynku Unii w ramach działalności handlowej, 
odpłatnie lub nieodpłatnie; 

2) „wprowadzenie do obrotu” oznacza pierwsze udostępnienie 
sprzętu elektrycznego na rynku Unii; 

3) „producent” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, 
która wytwarza sprzęt elektryczny lub która zleca zapro
jektowanie lub wytworzenie sprzętu elektrycznego i oferuje 
ten sprzęt elektryczny pod własną nazwą lub znakiem 
towarowym; 

4) „upoważniony przedstawiciel” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, mającą siedzibę w Unii, posiadającą 
pisemne pełnomocnictwo od producenta do działania 
w jego imieniu w odniesieniu do określonych zadań; 

5) „importer” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, 
mającą siedzibę w Unii, która wprowadza do obrotu 
w Unii sprzęt elektryczny z państwa trzeciego; 

6) „dystrybutor” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną 
w łańcuchu dostaw, niebędącą producentem ani importe
rem, która udostępnia sprzęt elektryczny na rynku; 

7) „podmioty gospodarcze” oznaczają producentów, upoważ
nionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów; 

8) „specyfikacja techniczna” oznacza dokument określający 
wymagania techniczne, które musi spełnić sprzęt elek
tryczny; 

9) „norma zharmonizowana” oznacza normę zharmonizo
waną w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. c) rozporządzenia 
(UE) nr 1025/2012; 

10) „ocena zgodności” oznacza proces wykazujący, czy zostały 
spełnione cele związane z bezpieczeństwem, o których 
mowa w art. 3 i określone w załączniku I, dotyczące 
sprzętu elektrycznego; 

11) „odzyskanie” oznacza dowolny środek mający na celu 
doprowadzenie do zwrotu sprzętu elektrycznego, który 
już został udostępniony użytkownikowi końcowemu;
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12) „wycofanie z obrotu” oznacza dowolny środek, którego 
celem jest zapobieżenie udostępnieniu na rynku sprzętu 
elektrycznego w danym łańcuchu dostaw; 

13) „unijne prawodawstwo harmonizacyjne” oznacza każdy akt 
prawny Unii harmonizujący warunki wprowadzania 
produktów do obrotu; 

14) „oznakowanie CE” oznacza oznakowanie, poprzez które 
producent wskazuje, że sprzęt elektryczny spełnia mające 
zastosowanie wymagania określone w unijnym prawodaw
stwie harmonizacyjnym przewidującym umieszczanie tego 
oznakowania. 

Artykuł 3 

Udostępnianie na rynku i cele związane 
z bezpieczeństwem 

Sprzęt elektryczny może być udostępniany na rynku Unii tylko 
wówczas, gdy po skonstruowaniu go zgodnie z zasadami dobrej 
praktyki inżynierskiej w zakresie zagadnień bezpieczeństwa 
obowiązujących w Unii nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu 
osób ani zwierząt domowych oraz mieniu, po tym jak został 
właściwie zainstalowany, jest właściwie utrzymywany i użytko
wany zgodnie z przeznaczeniem. 

Podstawowe elementy celów związanych z bezpieczeństwem są 
wymienione w załączniku I. 

Artykuł 4 

Swobodny przepływ 

Państwa członkowskie nie utrudniają – w odniesieniu do 
aspektów objętych niniejszą dyrektywą – udostępniania na 
rynku sprzętu elektrycznego spełniającego wymagania niniejszej 
dyrektywy. 

Artykuł 5 

Dostawy energii elektrycznej 

W odniesieniu do sprzętu elektrycznego państwa członkowskie 
zapewniają, aby podmioty odpowiedzialne za dostarczanie 
energii elektrycznej nie stawiały surowszych wymagań bezpie
czeństwa dotyczących przyłączania do sieci zasilającej lub 
dostarczania energii elektrycznej do użytkowników niż cele 
związane z bezpieczeństwem, o których mowa w art. 3 i okre 
ślone w załączniku I. 

ROZDZIAŁ 2 

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

Artykuł 6 

Obowiązki producentów 

1. Wprowadzając swój sprzęt elektryczny do obrotu, produ
cenci zapewniają jego zaprojektowanie i wytworzenie zgodnie 
z celami związanymi z bezpieczeństwem, o których mowa 
w art. 3 i określonymi w załączniku I. 

2. Producenci sporządzają dokumentację techniczną, o której 
mowa w załączniku III, oraz przeprowadzają lub zlecają prze
prowadzenie procedury oceny zgodności, o której mowa 
w załączniku III. 

W przypadku wykazania zgodności sprzętu elektrycznego 
z celami związanymi z bezpieczeństwem, o których mowa 
w art. 3 i określonymi w załączniku I, w wyniku przeprowa
dzenia procedury oceny zgodności, o której mowa w akapicie 
pierwszym, producenci sporządzają deklarację zgodności UE 
i umieszczają oznakowanie CE. 

3. Producenci przechowują dokumentację techniczną, o której 
mowa w załączniku III, oraz deklarację zgodności UE przez 
okres 10 lat od momentu wprowadzenia sprzętu elektrycznego 
do obrotu. 

4. Producenci zapewniają wprowadzenie procedur mających 
na celu utrzymanie zgodności produkcji seryjnej z niniejszą 
dyrektywą. Odpowiednio uwzględnia się zmiany w projekcie 
lub cechach charakterystycznych sprzętu elektrycznego oraz 
zmiany w normach zharmonizowanych, o których mowa 
w art. 12, normach międzynarodowych lub krajowych, 
o których mowa w art. 13 i 14, lub innych specyfikacjach 
technicznych, w odniesieniu do których deklarowana jest zgod
ność sprzętu elektrycznego. 

W przypadku gdy jest to uznane za właściwe z uwagi na 
zagrożenia związane ze sprzętem elektrycznym, producenci, 
w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, prze
prowadzają badania próby sprzętu elektrycznego udostępnio
nego na rynku, a także badają – i w razie potrzeby prowadzą 
ewidencję – skarg, sprzętu elektrycznego niezgodnego z wyma
ganiami i przypadków odzyskania sprzętu elektrycznego, 
a ponadto informują dystrybutorów o wszelkich tego rodzaju 
działaniach w zakresie monitorowania. 

5. Producenci zapewniają opatrzenie sprzętu elektrycznego, 
który wprowadzili do obrotu, numerem typu, partii lub serii 
lub inną informacją umożliwiającą jego identyfikację, lub 
w przypadku gdy rozmiar lub charakter sprzętu elektrycznego 
to uniemożliwiają, umieszczenie wymaganych informacji na 
opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do sprzętu elek
trycznego. 

6. Producenci podają swoje nazwisko lub nazwę, zarejestro
waną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz 
kontaktowy adres pocztowy na sprzęcie elektrycznym, a jeżeli 
nie jest to możliwe – na opakowaniu lub w dokumencie dołą
czonym do sprzętu elektrycznego. Adres wskazuje pojedynczy 
punkt, w którym można skontaktować się z producentem. 
Dane kontaktowe są podawane w języku łatwo zrozumiałym 
dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku. 

7. Producenci zapewniają dołączenie do sprzętu elektrycz
nego instrukcji oraz informacji na temat bezpieczeństwa 
w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użyt
kowników końcowych, określonym przez zainteresowane 
państwo członkowskie. Takie instrukcje i informacje dotyczące 
bezpieczeństwa, jak również wszelkie etykiety są jasne, zrozu
miałe i czytelne.
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8. Producenci, którzy uznają lub mają powody, by uważać, 
że wprowadzony przez nich do obrotu sprzęt elektryczny nie 
jest zgodny z niniejszą dyrektywą, niezwłocznie podejmują 
środki naprawcze konieczne do zapewnienia zgodności sprzętu 
elektrycznego, jego wycofania z obrotu lub odzyskania, 
stosownie do okoliczności. Ponadto jeżeli sprzęt elektryczny 
stwarza zagrożenie, producenci niezwłocznie informują o tym 
właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których 
sprzęt elektryczny został udostępniony na rynku, podając szcze
gółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz 
wprowadzonych środków naprawczych. 

9. Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego 
producenci udzielają mu wszelkich informacji i udostępniają 
dokumentację, w formie papierowej lub elektronicznej, 
konieczne do wykazania zgodności sprzętu elektrycznego 
z wymaganiami niniejszej dyrektywy, w języku łatwo zrozu
miałym dla tego organu. Na żądanie tego organu producenci 
podejmują z nim współpracę we wszelkich działaniach ukierun
kowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarza sprzęt elek
tryczny wprowadzony przez nich do obrotu. 

Artykuł 7 

Upoważnieni przedstawiciele 

1. Na podstawie pisemnego pełnomocnictwa producenci 
mogą wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela. 

Obowiązki określone w art. 6 ust. 1 oraz obowiązek sporzą
dzania dokumentacji technicznej, o którym mowa w art. 6 ust. 
2, nie wchodzi w zakres pełnomocnictwa upoważnionego 
przedstawiciela. 

2. Upoważnieni przedstawiciele wykonują zadania określone 
w pełnomocnictwie otrzymanym od producenta. Pełnomoc
nictwo musi umożliwiać upoważnionemu przedstawicielowi 
wykonywanie co najmniej następujących obowiązków: 

a) przechowywanie deklaracji zgodności UE i dokumentacji 
technicznej do dyspozycji krajowych organów nadzoru 
rynku przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia 
sprzętu elektrycznego do obrotu; 

b) na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego, 
udzielanie mu wszelkich informacji i udostępnianie doku
mentacji koniecznej do wykazania zgodności sprzętu elek
trycznego z wymaganiami; 

c) na żądanie właściwego organu krajowego, podejmowanie 
z nim współpracy w działaniach ukierunkowanych na 
usunięcie zagrożeń, jakie stwarza sprzęt elektryczny objęty 
pełnomocnictwem upoważnionego przedstawiciela. 

Artykuł 8 

Obowiązki importerów 

1. Importerzy wprowadzają do obrotu wyłącznie sprzęt elek
tryczny zgodny z wymaganiami. 

2. Przed wprowadzeniem sprzętu elektrycznego do obrotu 
importerzy zapewniają przeprowadzenie przez producenta 
odpowiedniej procedury oceny zgodności. Importerzy zapew
niają sporządzenie przez producenta dokumentacji technicznej, 
opatrzenie sprzętu elektrycznego oznakowaniem CE, dołączenie 
do sprzętu elektrycznego wymaganych dokumentów oraz speł
nienie przez producenta wymagań określonych w art. 6 ust. 5 
i 6. 

Jeżeli importer uzna lub ma powody, by uważać, że sprzęt 
elektryczny nie jest zgodny z celami związanymi z bezpieczeń
stwem, o których mowa w art. 3 i określonymi w załączniku I, 
nie wprowadza sprzętu elektrycznego do obrotu, dopóki nie 
zostanie zapewniona jego zgodność. Ponadto jeżeli sprzęt elek
tryczny stwarza zagrożenie, importer informuje o tym produ
centa oraz organy nadzoru rynku. 

3. Importerzy podają swoje nazwisko lub nazwę, zarejestro
waną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz 
kontaktowy adres pocztowy na sprzęcie elektrycznym, a jeżeli 
nie jest to możliwe – na opakowaniu lub w dokumencie dołą
czonym do sprzętu elektrycznego. Dane kontaktowe są poda
wane w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końco
wych i organów nadzoru rynku. 

4. Importerzy zapewniają dołączenie do sprzętu elektrycz
nego instrukcji oraz informacji na temat bezpieczeństwa 
w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użyt
kowników końcowych, określonym przez zainteresowane 
państwo członkowskie. 

5. Importerzy zapewniają, aby w czasie, gdy ponoszą odpo
wiedzialność za sprzęt elektryczny, warunki jego przechowy
wania i transportu nie wpływały ujemnie na jego zgodność 
z celami związanymi z bezpieczeństwem, o których mowa 
w art. 3 i określonymi w załączniku I. 

6. W przypadku gdy jest to uznane za właściwe z uwagi na 
zagrożenia stwarzane przez sprzęt elektryczny, importerzy, 
w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, prze
prowadzają badania próby sprzętu elektrycznego udostępnio
nego na rynku, a także badają – i w razie potrzeby prowadzą 
ewidencję – skarg, sprzętu elektrycznego niezgodnego z wyma
ganiami i przypadków odzyskania sprzętu elektrycznego, 
a ponadto informują dystrybutorów o wszelkich tego rodzaju 
działaniach w zakresie monitorowania. 

7. Importerzy, którzy uznają lub mają powody, by uważać, 
że wprowadzony przez nich do obrotu sprzęt elektryczny nie 
jest zgodny z niniejszą dyrektywą, niezwłocznie podejmują 
konieczne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności 
sprzętu elektrycznego, jego wycofania z obrotu lub odzyskania, 
stosownie do okoliczności. Ponadto jeżeli sprzęt elektryczny 
stwarza zagrożenie, niezwłocznie informują oni o tym właściwe 
organy krajowe państw członkowskich, w których sprzęt elek
tryczny został udostępniony na rynku, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz wpro
wadzonych środków naprawczych.
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8. Importerzy przechowują kopię deklaracji zgodności UE do 
dyspozycji organów nadzoru rynku przez okres 10 lat od 
momentu wprowadzenia sprzętu elektrycznego do obrotu 
i zapewniają, aby dokumentacja techniczna była udostępniona 
tym organom na ich żądanie. 

9. Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego 
importerzy udzielają mu wszelkich informacji i udostępniają 
dokumentację, w formie papierowej lub elektronicznej, 
konieczne do wykazania zgodności sprzętu elektrycznego, 
w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu. Na żądanie 
tego organu podejmują z nim współpracę we wszelkich działa
niach ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarza 
sprzęt elektryczny wprowadzony przez nich do obrotu. 

Artykuł 9 

Obowiązki dystrybutorów 

1. Przy udostępnianiu sprzętu elektrycznego na rynku 
dystrybutorzy działają z należytą starannością w odniesieniu 
do wymagań niniejszej dyrektywy. 

2. Przed udostępnieniem sprzętu elektrycznego na rynku 
dystrybutorzy sprawdzają, czy sprzęt elektryczny jest opatrzony 
oznakowaniem CE i czy są do niego dołączone wymagane 
dokumenty, a także instrukcje i informacje na temat bezpie
czeństwa w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów 
i innych użytkowników końcowych w państwie członkowskim, 
w którym sprzęt elektryczny jest udostępniany na rynku, 
a także czy producent i importer spełnili wymagania określone 
odpowiednio w art. 6 ust. 5 i 6 oraz art. 8 ust. 3. 

Jeżeli dystrybutor uzna lub ma powody, by uważać, że sprzęt 
elektryczny nie jest zgodny z celami związanymi z bezpieczeń
stwem, o których mowa w art. 3 i określonymi w załączniku I, 
nie udostępnia sprzętu elektrycznego na rynku, dopóki nie 
zostanie zapewniona jego zgodność. Ponadto jeżeli sprzęt elek
tryczny stwarza zagrożenie, dystrybutor informuje o tym 
producenta lub importera oraz organy nadzoru rynku. 

3. Dystrybutorzy zapewniają, aby w czasie, gdy ponoszą 
odpowiedzialność za sprzęt elektryczny, warunki jego przecho
wywania i transportu nie wpływały ujemnie na jego zgodność 
z celami związanymi z bezpieczeństwem, o których mowa 
w art. 3 i określonymi w załączniku I. 

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają powody, by 
uważać, że udostępniony przez nich na rynku sprzęt elek
tryczny nie jest zgodny z niniejszą dyrektywą, zapewniają 
podjęcie środków naprawczych koniecznych do zapewnienia 
zgodności tego sprzętu elektrycznego, wycofania go z obrotu 
lub odzyskania go, stosownie do okoliczności. Ponadto jeżeli 
sprzęt elektryczny stwarza zagrożenie, dystrybutorzy 
niezwłocznie informują o tym właściwe organy krajowe państw 
członkowskich, w których udostępnili sprzęt elektryczny na 

rynku, podając szczegółowe informacje, w szczególności na 
temat niezgodności oraz wprowadzonych środków napraw
czych. 

5. Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego 
dystrybutorzy udzielają mu wszelkich informacji i udostępniają 
dokumentację w formie papierowej lub elektronicznej, 
konieczne do wykazania zgodności sprzętu elektrycznego. Na 
żądanie tego organu podejmują z nim współpracę we wszelkich 
działaniach ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie 
stwarza sprzęt elektryczny udostępniony przez nich na rynku. 

Artykuł 10 

Przypadki, w których obowiązki producentów dotyczą 
importerów i dystrybutorów 

Importera lub dystrybutora uważa się za producenta do celów 
niniejszej dyrektywy i w konsekwencji podlegają oni 
obowiązkom producenta określonym w art. 6, jeżeli wprowa
dzają oni sprzęt elektryczny do obrotu pod własną nazwą lub 
znakiem towarowym lub modyfikują sprzęt elektryczny już 
znajdujący się w obrocie w taki sposób, że może to mieć 
wpływ na zgodność z niniejszą dyrektywą. 

Artykuł 11 

Identyfikacja podmiotów gospodarczych 

Na żądanie organów nadzoru rynku podmioty gospodarcze 
wskazują: 

a) każdy podmiot gospodarczy, który dostarczył im sprzęt elek
tryczny; 

b) każdy podmiot gospodarczy, któremu one dostarczyły sprzęt 
elektryczny. 

Podmioty gospodarcze muszą być w stanie przedstawić infor
macje, o których mowa w akapicie pierwszym, przez okres 10 
lat od dostarczenia im sprzętu elektrycznego oraz przez okres 
10 lat od dostarczenia przez nie sprzętu elektrycznego. 

ROZDZIAŁ 3 

ZGODNOŚĆ SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 

Artykuł 12 

Domniemanie zgodności na podstawie norm 
zharmonizowanych 

W przypadku sprzętu elektrycznego spełniającego normy zhar
monizowane lub części norm zharmonizowanych, do których 
odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej, zakłada się, że spełniają one cele związane z bezpieczeń
stwem, o których mowa w art. 3 i określone w załączniku I, 
objęte tymi normami lub ich częściami.
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Artykuł 13 

Domniemanie zgodności na podstawie norm 
międzynarodowych 

1. Jeśli normy zharmonizowane, o których mowa w art. 12, 
nie zostały opracowane i opublikowane, wówczas, w celu 
udostępnienia na rynku lub w celu swobodnego przepływu, 
o których mowa odpowiednio w art. 3 i 4, państwa członkow
skie podejmują wszelkie stosowne środki w celu zapewnienia, 
aby ich właściwe organy również uznały za zgodny z celami 
związanymi z bezpieczeństwem, o których mowa w art. 3 
i określonymi w załączniku I, sprzęt elektryczny odpowiadający 
przepisom bezpieczeństwa międzynarodowych norm ustano
wionych przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną 
(IEC), w stosunku do których zastosowano procedurę publikacji 
określoną w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu. 

2. Komisja powiadamia państwa członkowskie o przepisach 
bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1. Po konsultacji 
z państwami członkowskimi Komisja wskazuje przepisy bezpie
czeństwa, a w szczególności ich warianty, których publikacje 
rekomenduje. 

3. W ciągu trzech miesięcy państwa członkowskie informują 
Komisję o wszelkich zastrzeżeniach, jakie mogą mieć w odnie
sieniu do przepisów bezpieczeństwa, o których je powiado
miono zgodnie z ust. 2, ze wskazaniem podstaw bezpieczeń
stwa, ze względu na które przepisy nie powinny zostać uznane. 

Do celów informacyjnych odniesienia do przepisów bezpieczeń
stwa, w stosunku do których nie zostały wniesione żadne 
zastrzeżenia, zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Artykuł 14 

Domniemanie zgodności na podstawie norm krajowych 

Jeżeli normy zharmonizowane, o których mowa w art. 12, nie 
zostały opracowane i opublikowane, a normy międzynarodowe, 
o których mowa w art. 13, nie zostały opublikowane, wówczas 
państwa członkowskie podejmują wszelkie stosowne środki dla 
zapewnienia, aby w celu udostępnienia na rynku lub w celu 
swobodnego przepływu, o których mowa odpowiednio w art. 
3 i 4, ich właściwe organy również uznały za zgodny z celami 
związanymi z bezpieczeństwem, o których mowa w art. 3 
i określonymi w załączniku I, sprzęt elektryczny wyproduko
wany zgodnie z dotyczącymi bezpieczeństwa przepisami norm 
obowiązujących w państwie członkowskim produkcji, jeżeli 
zapewni to poziom bezpieczeństwa równy temu, który obowią
zuje na ich własnym terytorium. 

Artykuł 15 

Deklaracja zgodności UE 

1. Deklaracja zgodności UE stwierdza, że wykazano speł
nienie celów związanych z bezpieczeństwem, o których mowa 
w art. 3 i określonych w załączniku I. 

2. Układ deklaracji zgodności UE jest zgodny ze wzorem 
określonym w załączniku IV, zawiera ona elementy określone 
w module A opisanym w załączniku III oraz jest stale aktuali
zowana. Deklaracja jest tłumaczona na język lub języki wyma
gane przez państwo członkowskie, w którym sprzęt elektryczny 
wprowadza się do obrotu lub udostępnia na rynku. 

3. Jeżeli sprzęt elektryczny podlega więcej niż jednemu 
aktowi prawa Unii wymagającemu deklaracji zgodności UE, 
sporządzana jest jedna deklaracja zgodności UE odnosząca się 
do wszystkich takich aktów prawa Unii. W deklaracji takiej 
wskazane są odpowiednie akty prawna Unii, włącznie z odnie
sieniem do ich publikacji. 

4. Poprzez sporządzenie deklaracji zgodności UE producent 
przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność sprzętu elek
trycznego z wymaganiami określonymi w niniejszej dyrektywie. 

Artykuł 16 

Ogólne zasady dotyczące oznakowania CE 

Oznakowanie CE podlega ogólnym zasadom określonym w art. 
30 rozporządzenia (WE) nr 765/2008. 

Artykuł 17 

Reguły i warunki umieszczania oznakowania CE 

1. Oznakowanie CE umieszcza się w sposób widoczny, 
czytelny i trwały na sprzęcie elektrycznym lub na jego tabliczce 
znamionowej. Jeżeli nie jest to możliwe lub nie można tego 
zapewnić z uwagi na charakter sprzętu elektrycznego, 
umieszcza się je na opakowaniu oraz na dołączonych doku
mentach. 

2. Oznakowanie CE umieszcza się przed wprowadzeniem 
sprzętu elektrycznego do obrotu. 

3. Państwa członkowskie opierają się na istniejących mecha
nizmach w celu zapewnienia prawidłowego stosowania systemu 
regulującego oznakowanie CE oraz podejmują odpowiednie 
działania w przypadku nieprawidłowego stosowania tego ozna
kowania. 

ROZDZIAŁ 4 

NADZÓR RYNKU UNII, KONTROLA SPRZĘTU ELEKTRYCZ
NEGO WPROWADZANEGO NA RYNEK UNII ORAZ UNIJNA 

PROCEDURA OCHRONNA 

Artykuł 18 

Nadzór rynku Unii i kontrola sprzętu elektrycznego 
wprowadzanego na rynek Unii 

Art. 15 ust. 3 i art. 16–29 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 
mają zastosowanie do sprzętu elektrycznego.
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Artykuł 19 

Procedura postępowania w przypadku sprzętu 
elektrycznego stanowiącego zagrożenie na poziomie 

krajowym 

1. W przypadku gdy organy nadzoru rynku jednego państwa 
członkowskiego mają dostateczne powody, by sądzić, że sprzęt 
elektryczny wchodzący w zakres niniejszej dyrektywy stwarza 
zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub dla zwie
rząt domowych lub mienia, dokonują one oceny obejmującej 
sprzęt elektryczny pod kątem spełnienia wszystkich odnośnych 
wymagań określonych w niniejszej dyrektywie. Zainteresowane 
podmioty gospodarcze, w razie konieczności, współpracują 
w tym celu z organami nadzoru rynku. 

Jeśli w toku oceny, o której mowa w akapicie pierwszym, 
organy nadzoru rynku stwierdzą, że sprzęt elektryczny nie 
spełnia wymagań określonych w niniejszej dyrektywie, 
niezwłocznie wzywają zainteresowany podmiot gospodarczy 
do podjęcia wszelkich odpowiednich działań naprawczych 
w celu zapewnienia zgodności sprzętu elektrycznego z tymi 
wymaganiami lub do wycofania sprzętu elektrycznego z obrotu, 
lub odzyskania go w wyznaczonym przez nie rozsądnym termi
nie, stosownym do charakteru zagrożenia. 

Do środków, o których mowa w akapicie drugim niniejszego 
ustępu, zastosowanie ma art. 21 rozporządzenia (WE) 
nr 765/2008. 

2. W przypadku gdy organy nadzoru rynku uznają, że 
niezgodność nie ogranicza się wyłącznie do terytorium państwa, 
w którym prowadzą nadzór, informują one Komisję oraz 
pozostałe państwa członkowskie o wynikach oceny oraz dzia 
łaniach, których podjęcia zażądały od danego podmiotu gospo
darczego. 

3. Dany podmiot gospodarczy zapewnia podjęcie wszelkich 
odpowiednich działań naprawczych w odniesieniu do odnoś
nego sprzętu elektrycznego, który ten podmiot udostępnił na 
rynku w Unii. 

4. W przypadku gdy zainteresowany podmiot gospodarczy 
nie podejmuje odpowiednich działań naprawczych w terminie, 
o którym mowa w ust. 1 akapit drugi, organy nadzoru rynku 
wprowadzają wszelkie odpowiednie środki tymczasowe w celu 
zakazania lub ograniczenia udostępniania sprzętu elektrycznego 
na rynku krajowym, wycofania danego sprzętu elektrycznego 
z obrotu lub odzyskania tego sprzętu. 

Organy nadzoru rynku przekazują niezwłocznie Komisji i pozos
tałym państwom członkowskim informacje na temat tych środ
ków. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 4 akapit drugi, obej
mują wszelkie dostępne szczegóły, przede wszystkim dane 
konieczne do identyfikacji sprzętu elektrycznego niezgodnego 

z wymaganiami, informacje na temat pochodzenia sprzętu elek
trycznego, charakteru domniemanej niezgodności i związanego 
z nią zagrożenia, rodzaju i okresu obowiązywania wprowadzo
nych środków krajowych, a także stanowisko przedstawione 
przez zainteresowany podmiot gospodarczy. W szczególności 
organy nadzoru rynku wskazują, czy brak zgodności wynika 
z którejkolwiek z następujących przyczyn: 

a) niespełnienia przez sprzęt elektryczny celów związanych 
z bezpieczeństwem, o których mowa w art. 3 i określonych 
w załączniku I, dotyczących zdrowia lub bezpieczeństwa 
osób lub zwierząt domowych lub mienia; lub 

b) niedostatków w normach zharmonizowanych, o których 
mowa w art. 12, lub w normach międzynarodowych lub 
krajowych, o których mowa w art. 13 i 14, przyznających 
domniemanie zgodności. 

6. Państwa członkowskie inne niż państwo członkowskie, 
które wszczęło procedurę na mocy niniejszego artykułu, 
niezwłocznie informują Komisję i pozostałe państwa członkow
skie o wszystkich wprowadzonych środkach i przekazują 
wszelkie dodatkowe informacje dotyczące niezgodności danego 
sprzętu elektrycznego, którymi dysponują, a w przypadku gdy 
wyrażają sprzeciw wobec przyjętego środka krajowego, przed
stawiają swoje zastrzeżenia. 

7. W przypadku gdy w terminie trzech miesięcy od otrzy
mania informacji, o których mowa w ust. 4 akapit drugi, żadne 
państwo członkowskie ani Komisja nie zgłosi sprzeciwu wobec 
środka tymczasowego wprowadzonego przez dane państwo 
członkowskie, środek ten uznaje się za uzasadniony. 

8. Państwa członkowskie zapewniają niezwłoczne wprowa
dzenie właściwych środków ograniczających w odniesieniu do 
danego sprzętu elektrycznego, takich jak wycofanie sprzętu 
elektrycznego z obrotu. 

Artykuł 20 

Procedura ochronna na poziomie Unii 

1. W przypadku gdy po ukończeniu procedury określonej 
w art. 19 ust. 3 i 4 zgłaszane są sprzeciwy wobec środka 
wprowadzonego przez państwo członkowskie lub w przypadku 
gdy Komisja uzna, że środek ten jest sprzeczny z prawodaw
stwem Unii, Komisja niezwłocznie rozpoczyna konsultacje 
z państwami członkowskimi i zainteresowanym podmiotem 
gospodarczym lub zainteresowanymi podmiotami gospodar
czymi oraz dokonuje oceny tego środka krajowego. Na 
podstawie wyników tej oceny Komisja przyjmuje akt wyko
nawczy określający, czy dany środek jest uzasadniony, czy nie. 

Komisja kieruje swoją decyzję do wszystkich państw członkow
skich i niezwłocznie informuje o niej państwa członkowskie 
i zainteresowany podmiot gospodarczy lub zainteresowane 
podmioty gospodarcze.
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2. W przypadku uznania krajowego środka za uzasadniony, 
wszystkie państwa członkowskie podejmują środki konieczne 
do zapewnienia wycofania z ich rynku sprzętu elektrycznego 
niezgodnego z wymaganiami oraz informują o tych środkach 
Komisję. W przypadku uznania krajowego środka za nieuzasad
niony dane państwo członkowskie uchyla ten środek. 

3. W przypadku uznania krajowego środka za uzasadniony 
i stwierdzenia, że niezgodność sprzętu elektrycznego wynika 
z niedostatków w normach zharmonizowanych, o których 
mowa w art. 19 ust. 5 lit. b) niniejszej dyrektywy, Komisja 
stosuje procedurę przewidzianą w art. 11 rozporządzenia (UE) 
nr 1025/2012. 

Artykuł 21 

Sprzęt elektryczny spełniający wymagania, lecz 
stwarzający zagrożenie 

1. W przypadku gdy po przeprowadzeniu oceny na mocy 
art. 19 ust. 1 państwo członkowskie stwierdzi, że sprzęt elek
tryczny spełniający wymagania niniejszej dyrektywy stwarza 
zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub dla zwie
rząt domowych lub mienia, wzywa ono zainteresowany 
podmiot gospodarczy do podjęcia wszelkich odpowiednich 
środków w celu zapewnienia, aby wprowadzony do obrotu 
sprzęt elektryczny nie stwarzał tego zagrożenia, lub w celu 
wycofania go z obrotu lub jego odzyskania w wyznaczonym 
przez to państwo rozsądnym terminie, stosownym do charak
teru zagrożenia. 

2. Podmiot gospodarczy zapewnia podjęcie działań napraw
czych w odniesieniu do całości sprzętu elektrycznego, który ten 
podmiot udostępnił na rynku w Unii. 

3. Państwo członkowskie niezwłocznie informuje Komisję 
i pozostałe państwa członkowskie. Informacje obejmują 
wszelkie dostępne szczegóły, w szczególności dane konieczne 
do identyfikacji danego sprzętu elektrycznego, informacje na 
temat jego pochodzenia i łańcucha dostaw, charakteru występu
jącego zagrożenia oraz rodzaju i okresu obowiązywania wpro
wadzonych środków krajowych. 

4. Komisja niezwłocznie rozpoczyna konsultacje z państwami 
członkowskimi i zainteresowanym podmiotem gospodarczym 
lub zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi oraz doko
nuje oceny wprowadzonych środków krajowych. Na podstawie 
wyników tej oceny Komisja w drodze aktów wykonawczych 
podejmuje decyzję, czy dany środek krajowy jest uzasadniony, 
czy nie, oraz proponuje odpowiednie środki, o ile są one 
konieczne. 

Akty wykonawcze, o których mowa w akapicie pierwszym 
niniejszego ustępu, przyjmuje się zgodnie z procedurą spraw
dzającą, o której mowa w art. 23 ust. 2. 

W przypadku należycie uzasadnionej szczególnie pilnej 
potrzeby związanej z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa osób 

lub zwierząt domowych lub mienia Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 23 ust. 3. 

5. Komisja kieruje swoją decyzję do wszystkich państw 
członkowskich i niezwłocznie informuje o niej państwa człon
kowskie i zainteresowany podmiot gospodarczy lub zaintereso
wane podmioty gospodarcze. 

Artykuł 22 

Niezgodność pod względem formalnym 

1. Bez uszczerbku dla art. 19, w przypadku gdy państwo 
członkowskie dokona jednego z poniższych ustaleń, zobowią
zuje ono zainteresowany podmiot gospodarczy do usunięcia 
danej niezgodności: 

a) oznakowanie CE zostało umieszczone z naruszeniem art. 30 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 lub art. 17 niniejszej 
dyrektywy; 

b) nie umieszczono oznakowania CE; 

c) nie sporządzono deklaracji zgodności UE; 

d) deklaracja zgodności UE nie została sporządzona w prawid 
łowy sposób; 

e) dokumentacja techniczna jest niedostępna albo niekom
pletna; 

f) brak jest informacji, o których mowa w art. 6 ust. 6 lub art. 
8 ust. 3, lub są one nieprawdziwe lub niekompletne; 

g) nie są spełnione jakiekolwiek inne wymagania administra
cyjne, o których mowa w art. 6 lub w art. 8. 

2. W przypadku utrzymywania się niezgodności, o której 
mowa w ust. 1, zainteresowane państwo członkowskie wpro
wadza wszelkie odpowiednie środki w celu ograniczenia lub 
zakazania udostępniania sprzętu elektrycznego na rynku, lub 
zapewnienia jego wycofania z obrotu lub odzyskania. 

ROZDZIAŁ 5 

KOMITET, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

Artykuł 23 

Procedura komitetowa 

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Sprzętu Elektrycznego. 
Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011. 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się 
art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
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3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się 
art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego 
art. 5. 

4. Komisja zasięga opinii komitetu w każdej sprawie, 
w odniesieniu do której wymagane są konsultacje z ekspertami 
branżowymi na mocy rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 lub 
innych przepisów Unii. 

Komitet może ponadto badać wszelkie inne kwestie dotyczące 
stosowania niniejszej dyrektywy podniesione przez swego prze
wodniczącego lub przedstawiciela państwa członkowskiego, 
zgodnie z regulaminem komitetu. 

Artykuł 24 

Sankcje 

Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji stoso
wanych w przypadku naruszenia przez podmioty gospodarcze 
przepisów krajowych przyjętych na podstawie niniejszej dyrek
tywy i podejmują wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić ich 
egzekwowanie. Takie zasady mogą obejmować sankcje karne 
w przypadku poważnych naruszeń. 

Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. 

Artykuł 25 

Przepisy przejściowe 

Państwa członkowskie nie mogą utrudniać udostępniania na 
rynku sprzętu elektrycznego objętego dyrektywą 2006/95/WE, 
zgodnego z wymaganiami tej dyrektywy, i wprowadzonego do 
obrotu przed dniem 20 kwietnia 2016 r. 

Artykuł 26 

Transpozycja 

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują do dnia 
19 kwietnia 2016 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i admi
nistracyjne niezbędne do wykonania art. 2, art. 3 akapit pierw
szy, art. 4, art. 6–12, art. 13 ust. 1, art. 14–25 i załączników II, 
III i IV. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych środków. 

Państwa członkowskie stosują te środki od dnia 20 kwietnia 
2016 r. 

Przyjmowane przez państwa członkowskie środki zawierają 
odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towa
rzyszy ich urzędowej publikacji. Środki te zawierają także wska
zanie, że w istniejących przepisach ustawowych, wykonawczych 

i administracyjnych odniesienia do dyrektywy uchylonej 
niniejszą dyrektywą odczytuje się jako odniesienia do niniejszej 
dyrektywy. Metody dokonywania takiego odniesienia i formuło
wania takiego wskazania określane są przez państwa członkow
skie. 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawo
wych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą. 

Artykuł 27 

Uchylenie 

Dyrektywa 2006/95/WE traci moc ze skutkiem od dnia 
20 kwietnia 2016 r. bez uszczerbku dla zobowiązań państw 
członkowskich dotyczących terminów transpozycji do prawa 
krajowego i rozpoczęcia stosowania dyrektyw określonych 
w załączniku V. 

Odesłania do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako 
odesłania do niniejszej dyrektywy zgodnie z tabelą korelacji 
w załączniku VI. 

Artykuł 28 

Wejście w życie 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Art. 1, art. 3 akapit drugi, art. 5, art. 13 ust. 2 i 3 oraz 
załączniki I, V i VI stosuje się od dnia 20 kwietnia 2016 r. 

Artykuł 29 

Adresaci 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Strasburgu dnia 26 lutego 2014 r. 

W imieniu Parlamentu 
Europejskiego 

M. SCHULZ 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

D. KOURKOULAS 
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I 

PODSTAWOWE ELEMENTY CELÓW ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM ODNOSZĄCE SIĘ DO SPRZĘTU 
ELEKTRYCZNEGO PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU W OKREŚLONYCH GRANICACH NAPIĘCIA 

1. Warunki ogólne 

a) podstawowe cechy, których znajomość i stosowanie zapewnią, aby sprzęt elektryczny był użytkowany bezpiecznie 
i zgodnie z jego przeznaczeniem, zostaną uwidocznione na sprzęcie elektrycznym, a w przypadku braku takiej 
możliwości zostaną podane w dołączonym dokumencie; 

b) sprzęt elektryczny, łącznie z jego częściami składowymi, musi być wykonany w taki sposób, aby zapewnić jego 
bezpieczny i prawidłowy montaż i przyłączenie; 

c) sprzęt elektryczny musi być zaprojektowany i wyprodukowany w sposób zapewniający jego zgodność z zasadami 
ochrony przed zagrożeniami, wymienionymi w pkt 2 i 3, pod warunkiem że sprzęt ten jest użytkowany w sposób 
zgodny z jego przeznaczeniem i że jest odpowiednio utrzymywany. 

2. Ochrona przed zagrożeniami stwarzanymi przez sprzęt elektryczny 

Zgodnie z pkt 1 należy określić środki techniczne w celu zapewnienia, aby: 

a) osoby oraz zwierzęta domowe były odpowiednio chronione przed niebezpieczeństwem urazu fizycznego lub inną 
szkodą mogącą powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu; 

b) nie doszło do wytworzenia temperatury, łuków lub promieniowania, które mogłyby spowodować niebezpieczeń
stwo; 

c) osoby, zwierzęta domowe oraz mienie były odpowiednio chronione przed niebezpieczeństwem o charakterze 
nieelektrycznym, które, jak wynika z doświadczenia, może być spowodowane przez sprzęt elektryczny; 

d) izolacja była odpowiednia do przewidywanych warunków. 

3. Ochrona przed zagrożeniami mogącymi powstać wskutek oddziaływania na sprzęt elektryczny czynników 
zewnętrznych 

Zgodnie z pkt 1 należy określić środki techniczne w celu zapewnienia, aby sprzęt elektryczny: 

a) spełniał przewidywane wymagania mechaniczne w taki sposób, aby osoby, zwierzęta domowe oraz mienie nie były 
narażone na niebezpieczeństwo; 

b) był odporny na wpływy niemechaniczne w przewidywalnych warunkach otoczenia w taki sposób, aby nie narazić 
na niebezpieczeństwo osób, zwierząt domowych oraz mienia; 

c) nie narażał na niebezpieczeństwo osób, zwierząt domowych oraz mienia w przewidywalnych warunkach przecią 
żenia.
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ZAŁĄCZNIK II 

SPRZĘT I ZJAWISKA WYŁĄCZONE Z ZAKRESU NINIEJSZEJ DYREKTYWY 

Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w atmosferze wybuchowej 

Sprzęt elektryczny o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym 

Części elektryczne dźwigów osobowych i towarowych 

Liczniki energii elektrycznej 

Wtyczki i gniazda do użytku domowego 

Urządzenia sterujące do ogrodzeń pod napięciem 

Zakłócenia radioelektryczne 

Specjalistyczny sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku na statkach, w samolotach oraz na kolei, spełniający wyma
gania bezpieczeństwa ustalone przez jednostki międzynarodowe, w skład których wchodzą państwa członkowskie. 

Specjalnie skonstruowane zestawy do przeprowadzania badań, przeznaczone wyłącznie do użytku w tym celu w jednost
kach badawczo-rozwojowych.

PL 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96/369



ZAŁĄCZNIK III 

MODUŁ A 

Wewnętrzna kontrola produkcji 

1. Wewnętrzna kontrola produkcji to procedura oceny zgodności, w której producent wywiązuje się ze zobowiązań 
przedstawionych w pkt 2, 3 i 4 oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i oświadcza, że dany sprzęt 
elektryczny spełnia wymagania niniejszej dyrektywy mające do niego zastosowanie. 

2. Dokumentacja techniczna 

Producent sporządza dokumentację techniczną. Dokumentacja umożliwia ocenę zgodności sprzętu elektrycznego 
z odnośnymi wymaganiami oraz obejmuje odpowiednią analizę i ocenę ryzyka. Dokumentacja techniczna określa 
mające zastosowanie wymagania i obejmuje, w stopniu odpowiednim dla takiej oceny, projekt, produkcję i działanie 
sprzętu elektrycznego. W stosownych przypadkach dokumentacja techniczna zawiera przynajmniej następujące 
elementy: 

a) opis ogólny sprzętu elektrycznego; 

b) projekt koncepcyjny i rysunki techniczne oraz schematy części składowych, podzespołów, obwodów itp.; 

c) opisy i wyjaśnienia, niezbędne do zrozumienia tych rysunków i schematów oraz działania sprzętu elektrycznego; 

d) wykaz norm zharmonizowanych, zastosowanych w całości lub częściowo, do których odniesienia opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub norm międzynarodowych lub krajowych, o których mowa w art. 13 
i 14, a także, w przypadku gdy te normy zharmonizowane lub normy międzynarodowe lub krajowe nie zostały 
zastosowane, opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia celów związanych z bezpieczeństwem określonych 
w niniejszej dyrektywie, w tym wykaz innych zastosowanych odpowiednich specyfikacji technicznych; w przy
padku częściowego zastosowania norm zharmonizowanych lub norm międzynarodowych lub krajowych, 
o których mowa w art. 13 i 14, w dokumentacji technicznej określa się, które części zostały zastosowane; 

e) wyniki wykonanych obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań itp.; oraz 

f) sprawozdania z badań. 

3. Produkcja 

Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby proces produkcji i jego monitorowanie zapewniały zgodność 
wytworzonego sprzętu elektrycznego z dokumentacją techniczną, o której mowa w pkt 2, i z mającymi zastoso
wanie wymaganiami niniejszej dyrektywy. 

4. Oznakowanie CE i deklaracja zgodności UE 

4.1. Producent umieszcza na każdym egzemplarzu sprzętu elektrycznego spełniającego mające zastosowanie wymagania 
niniejszej dyrektywy oznakowanie CE. 

4.2. Producent sporządza pisemną deklarację zgodności UE dla modelu produktu i przechowuje ją wraz z dokumentacją 
techniczną do dyspozycji krajowych organów nadzoru rynku przez okres 10 lat po wprowadzeniu sprzętu elek
trycznego do obrotu. Deklaracja zgodności UE identyfikuje sprzęt elektryczny, dla którego została sporządzona. 

Kopię deklaracji zgodności UE udostępnia się na żądanie właściwym organom nadzoru rynku. 

5. Upoważniony przedstawiciel 

Zobowiązania producenta określone w pkt 4 mogą być w jego imieniu i na jego odpowiedzialność wypełniane przez 
jego upoważnionego przedstawiciela, o ile zostały one określone w pełnomocnictwie.
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ZAŁĄCZNIK IV 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (nr XXXX) ( 1 ) 

1. Model produktu/produkt (numer produktu, typu, partii lub serii): 

2. Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela: 

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

4. Przedmiot deklaracji (identyfikacja produktu umożliwiająca odtworzenie jego historii; może zawierać obraz barwny 
wystarczająco wyraźny, kiedy konieczne jest zidentyfikowanie sprzętu elektrycznego): 

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego: 

6. Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, 
w stosunku do których deklarowana jest zgodność: 

7. Informacje dodatkowe: 

Podpisano w imieniu: 

(miejsce i data wydania): 

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis):
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ZAŁĄCZNIK V 

Terminy transpozycji do prawa krajowego i rozpoczęcia stosowania dyrektyw określone w załączniku V część 
B do dyrektywy 2006/95/WE 

(o których mowa w art. 27) 

Dyrektywa Termin transpozycji Data rozpoczęcia stosowania 

73/23/EWG 21 sierpnia 1974 r. ( 1 ) — 

93/68/EWG 1 lipca 1994 r. 1 stycznia 1995 r. ( 2 ) 

( 1 ) W przypadku Danii okres ten został przedłużony do pięciu lat, tzn. do dnia 21 lutego 1978 r. Patrz: art. 13 ust. 1 dyrektywy 
73/23/EWG. 

( 2 ) Państwa członkowskie do dnia 1 stycznia 1997 r. były zobowiązane do dopuszczenia wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku 
produktów zgodnych z regulacjami dotyczącymi oznakowania obowiązującymi przed dniem 1 stycznia 1995 r. Patrz: art. 14 ust. 2 
dyrektywy 93/68/EWG.
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ZAŁĄCZNIK VI 

TABELA KORELACJI 

Dyrektywa 2006/95/WE Niniejsza dyrektywa 

art. 1 art. 1 akapit drugi 

art. 2 art. 3 

art. 3 art. 4 

art. 4 art. 5 

art. 5 art. 12 

art. 6 art. 13 

art. 7 art. 14 

art. 8 ust. 1 art. 16 i 17 

art. 8 ust. 2 — 

art. 8 ust. 3 — 

art. 9 art. 18–20 

art. 10 art. 16 i 17 

art. 11 — 

art. 12 — 

art. 13 art. 26 ust. 2 

art. 14 art. 27 

art. 15 art. 28 

załącznik I załącznik I 

załącznik II załącznik II 

załącznik III art. 15 i 16 oraz załącznik IV 

załącznik IV załącznik III 

załącznik V załącznik V
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OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

Parlament Europejski stoi na stanowisku, że jedynie wówczas, gdy akty wykonawcze w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011 są przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komitetów oraz o ile ma 
to miejsce, komitety te można uważać za „komitety działające w ramach procedury komitetowej” w rozu
mieniu załącznika I do porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim 
i Komisją Europejską. Zatem gdy przedmiotem dyskusji są inne kwestie oraz o ile ma to miejsce, posie
dzenia komitetów wchodzą w zakres pkt 15 porozumienia ramowego. 

__________________________________
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	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

