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• 93/15 Materiały wybuchowe do użytku cywilnego
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 ze zm.)
• 94/9 Sprzęt i systemy zabezpieczające przeznaczone do użytku
w atmosferach potencjalnie wybuchowych (ATEX)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych
przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
(Dz. U. Nr 263, poz. 2203)
• 94/25 Łodzie rekreacyjne (RCD)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. Nr 258, poz. 2584)
• 94/62 Opakowania i odpady opakowaniowe
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz. U. Nr 63, poz. 638 ze zm.)
• 95/16 Urządzenia dźwigowe
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 263, poz. 2198)
• 96/48 Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.
z 2007 r. Nr 16, poz. 94)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności
kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu
kolei dużych prędkości (Dz. U. Nr 162, poz. 1697)
• 96/57 Sprawność energetyczna chłodziarek i zamrażarek domowych
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie
zużycia energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy (Dz. U. Nr 219,
poz. 2157)
• 96/98 Wyposażenie morskie (MED)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U.
Nr 93, poz. 899)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego (Dz. U. Nr 103, poz. 1091)
• 97/23 Urządzenia ciśnieniowe (PED)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200)
• 98/37 Bezpieczeństwo maszyn (MD)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa
(Dz. U. Nr 259, poz. 2170)

• 99/36 Transportowe urządzenia ciśnieniowe (TPED)
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 ze zm.)
Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2004 r.
w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych (Dz. U. Nr 200,
poz. 2054)
• 99/5 Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE)
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci
publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz
ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659 ze zm.)
• 2000/9 Koleje linowe do przewozu osób
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych
do przewozu osób (Dz. U. z 2004 r., Nr 15, poz. 130)
• 2000/14 Emisja hałasu do środowiska przez urządzenia używane
na zewnątrz pomieszczeń
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263,
poz. 2202 ze zm.)
• 2000/55 Efektywność energetyczna stateczników do lamp fluorescencyjnych
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 czerwca 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie efektywności energetycznej dla stateczników do lamp fluorescencyjnych (Dz. U. Nr 110,
poz. 929)
• 2001/16 Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnej
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.
z 2007 r. Nr 16, poz. 94)
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz
procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. U. Nr 171, poz. 1230)
• 2004/22 Urządzenia pomiarowe (MID)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27)
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Oznakowanie CE
Oznakowanie CE jest deklaracją producenta, że dany wyrób
spełnia zasadnicze wymagania i został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności przewidzianej w dyrektywie
dotyczącej danego wyrobu.
Oznakowanie CE nie jest znakiem potwierdzającym pochodzenie wyrobu – nie oznacza, że wyrób został wyprodukowany w Unii Europejskiej. Oznakowanie CE nie jest
też znakiem poświadczającym bezpieczeństwo wyrobu ani
jego jakości.
Wyroby oznaczone znakiem CE mogą swobodnie krążyć po
Wspólnym Rynku i żaden kraj nie może ograniczać obrotu
tymi wyrobami, chyba że oznakowanie CE zostało naniesione
z naruszeniem obowiązujących zasad.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
może prowadzić sam producent lub jego upoważniony przedstawiciel, inne zakładają udział w procesie oceny zgodności
notyfikowanej jednostki certyfikującej, kontrolującej lub notyfikowanego laboratorium.
Producent musi umieścić oznakowanie CE zanim wyroby zostaną wprowadzone do obrotu.
Wyrób nie może być oznakowany symbolem CE, jeśli nie jest
objęty dyrektywą wymagającą umieszczenia takiego oznakowania.

Wyroby wymagające oznakowania CE
Większość dyrektyw nowego i globalnego podejścia przewiduje umieszczenie na wyrobie oznakowania CE, ale trzy z
nich nie zawierają takiego wymogu:
• opakowania i odpady opakowań,
• transeuropejski system szybkiej kolei,
• transeuropejski system konwencjonalnej kolei.
Dyrektywa o wyposażeniu morskim
zakłada umieszczenie na wyrobach
znaku zgodności w kształcie koła sterowego.

Dyrektywa o transportowych urządzeniach ciśnieniowych przewiduje umieszczenie na wyrobach znaku
zgodności w kształcie stylizowanej litery П.

Jeżeli do danego wyrobu odnosi się kilka dyrektyw wymagających umieszczenia oznakowania CE, producent może je
umieścić, jeśli potwierdzi zgodność wyrobu ze wszystkimi dyrektywami, którym podlega wyrób.

Wymagania dotyczące oznakowania CE

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel może umieścić oznakowanie CE tylko po poddaniu wyrobu ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami i po uzyskaniu pozytywnego wyniku tej oceny. Istnieją różne sposoby dokonania
oceny zgodności: niektóre przewidują, że ocenę zgodności

Oznakowanie CE składa się wyłącznie z liter CE. Jeżeli jednostka notyfikowana uczestniczy w ocenie zgodności fazy
produkcji wyrobu, obok CE znajduje się numer identyfikacyjny jednostki. W przypadku, gdy wyrób objęty jest zakresem
kilku dyrektyw i w ocenie zgodności bierze udział kilka jedno-

stek notyfikowanych – wtedy obok znaku CE umieszcza się
numery identyfikacyjne wszystkich tych jednostek.
Oznakowanie CE musi być umieszczone na wyrobie lub jego
tabliczce znamionowej w sposób widoczny (nie może mieć
mniej niż 5 mm wysokości) i trwały oraz czytelny (musi być
łatwo dostępne), musi mieć również określoną formę.
W wyjątkowych sytuacjach oznakowanie CE może być
umieszczone na opakowaniu lub dołączonych do wyrobu dokumentach, np.:
• gdy umieszczenie oznakowania na wyrobie jest niemożliwe
– dotyczy to np. niektórych materiałów wybuchowych,
• gdy nie mogą być zachowane minimalne wymiary symbolu,
• gdy nie ma pewności, że oznakowanie CE będzie widoczne
i czytelne.
Niedopuszczalne jest natomiast pominięcie czy przeniesienie
oznakowania CE na opakowanie lub dołączone dokumenty
tylko z powodów estetycznych.

Kary
Naruszenie przepisów dotyczących umieszczenia na wyrobach oznakowania CE jest zagrożone grzywną. Karze podlega:
• umieszczenie znaku CE na produkcie, który nie spełnia zasadniczych wymagań,
• umieszczenie na produkcie znaku podobnego do CE, w
celu wprowadzenia konsumenta, użytkownika lub dystrybutora w błąd,
• wprowadzenie do obrotu wyrobu bez znaku CE, jeżeli wyrób powinien być poddany ocenie zgodności i oznakowany
CE,
• umieszczenie oznakowania CE na wyrobie, który nie podlega takiemu oznakowaniu lub wprowadzenie takiego wyrobu do obrotu.
W zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw nowego podejścia dokonuje ustawa z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087, z późn. zm.).

Dyrektywy nowego
i globalnego podejścia:
• 73/23 (2006/95) Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155,
poz. 1089)
• 87/404 Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPV)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych
(Dz. U. Nr 259, poz. 2171)
• 88/378 Bezpieczeństwo zabawek (TOYS)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045)
• 89/106 Wyroby budowlane (CPD)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881) oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie
• 89/336 (2004/108) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia
2005 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2227)
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556)
• 89/686 Sprzęt ochrony indywidualnej (PPE)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
(Dz. U. Nr 259, poz. 2173)
• 90/384 Nieautomatyczne urządzenia wagowe
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag
nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r.
Nr 4, poz. 23)
• 90/396 Urządzenia spalające paliwa gazowe
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe
(Dz. U. Nr 263, poz. 2201)
• 92/42 Sprawność wodnych kotłów grzewczych na paliwa ciekłe lub
gazowe
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności
energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (Dz. U. Nr 218, poz. 1846 ze zm.)

