
ZA CZNIK Z1 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 98/37/WE 

z dnia 22 czerwca 1998 roku 

w sprawie zbli enia przepisów Pa stw Cz onkowskich dotycz cych maszyn 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ: 

uwzgl dniaj c Traktat ustanawiaj cy Europejsk  Wspólnot  Gospodarcz , a w szczególno ci

za  jego art. 100a, 

uwzgl dniaj c wniosek Komisji,

uwzgl dniaj c opini  Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego
(4)

,

dzia aj c zgodnie z procedur  ustanowion  w art. 189b Traktatu 
(5)

,

a tak e maj c na uwadze, co nast puje:

(1) dyrektywa Rady 89/392/EWG z 14 czerwca 1989 roku w sprawie zbli enia przepisów 

pa stw cz onkowskich dotycz cych maszyn 
(6)

 by a cz sto i istotnie zmieniana; ze 

wzgl du na racjonalno  takiego kroku i jasno  tekst tej dyrektywy nale y ujednolici ;

(2) rynek wewn trzny stanowi obszar bez granic wewn trznych, na którym zapewniony 

jest swobodny przep yw towarów, osób, us ug i kapita u;

(3) sektor maszynowy jest wa n  ga zi  techniki przemys owej i stanowi jeden z 

przemys owych filarów gospodarki Wspólnoty;  

(4) koszty spo eczne du ej liczby wypadków spowodowanych przez u ytkowanie maszyn 

mog  zosta  zmniejszone poprzez projektowanie i wykonywanie maszyn bezpiecznych 

z samego za o enia oraz poprzez w a ciwe ich instalowanie i konserwacj ;

(5) pa stwa cz onkowskie s  na swoim terytorium odpowiedzialne za ochron  zdrowia i 

bezpiecze stwa ludzi oraz - w odpowiednich przypadkach - za ochron  zwierz t

domowych i towarów, a w szczególno ci za ochron  pracowników, w znacznym 

stopniu w zwi zku z zagro eniami wynikaj cymi z u ytkowania maszyn; 

(6) w pa stwach cz onkowskich systemy legislacyjne odnosz ce si  do zapobiegania 

wypadkom s  mocno zró nicowane; odpowiednie obowi zuj ce przepisy, cz sto

uzupe niane za pomoc  faktycznie obowi zkowych specyfikacji technicznych i/lub 

                                                          

(4) Dz.U. WE nr C 133, z 28.04.1997, str. 6. 

(5) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 wrze nia  1997 r. (Dz.U. WE nr C 304, z 6.10.1997, str. 79), Wspólne stanowisko Rady z dn. 24 marca 1998 r. 

(Dz.U. WE nr C 161, z 27.05.1998, str. 54) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dn. 30 kwietnia 1998 r. (Dz.U. WE nr C 152, z 18.05.1998) oraz decyzja 

Rady z dn. 25 maja 1998 r. 

(6) Dz.U. WE nr L 183, z 29.06.1989, str. 9.  Dyrektywa w wersji zmienionej ostatnio przez dyrektyw  93/68/EWG (Dz.U. WE nr L 220, z 30.08.1993, str. 1).
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nieobowi zkowych norm, niekoniecznie prowadz  do nierówno ci w poziomie ochrony 

bezpiecze stwa i zdrowia, jednak e niejednolito  tych przepisów powoduje 

powstawanie barier w handlu wewn trz Wspólnoty; ponadto certyfikacja zgodno ci i 

krajowe systemy certyfikacji maszyn ró ni  si  w znacznym stopniu; 

(7) istniej ce przepisy krajowe dotycz ce ochrony zdrowia i bezpiecze stwa i zapewniaj ce

ochron  przed zagro eniami zwi zanymi z u ytkowaniem maszyn powinny by

zbli one, tak aby zagwarantowa  swobodny przep yw na rynku maszyn bez obni ania

istniej cych w pa stwach cz onkowskich uzasadnionych poziomów ochrony; 

postanowienia niniejszej dyrektywy dotycz ce projektowania i wykonywania maszyn, 

b d ce podstaw  do stworzenia bezpieczniejszego rodowiska pracy, powinny by

uzupe nione szczegó owymi przepisami dotycz cymi zapobiegania zagro eniom, na 

które w pewnych wypadkach mog  by  nara eni robotnicy podczas pracy, a tak e

przepisami opartymi na organizacji bezpiecze stwa pracowników w rodowisku pracy; 

(8) prawa Wspólnoty w ich obecnej formie przewiduj , poprzez odst pstwo od jednej z 

fundamentalnych zasad Wspólnoty, a mianowicie od swobodnego przep ywu towarów, 

e przeszkody w przep ywie na terenie Wspólnoty, wynikaj ce z ró nic pomi dzy

prawami krajowymi, odnosz cymi si  do sprzeda y towarów, musz  by

zaakceptowane w takim stopniu, w jakim te przepisy mog  by  uznane za niezb dne do 

spe nienia wymaga  nadrz dnych;

(9) paragrafy 65 i 68 Bia ej Ksi gi, dotycz ce utworzenia rynku wewn trznego,

zatwierdzone przez Rad  Europejsk  w czerwcu 1985 r. przewiduj  nowe podej cie do 

harmonizacji prawa; w takim przypadku harmonizacja prawa powinna by  ograniczona 

do tych wymaga , które s  niezb dne do spe nienia nadrz dnych i zasadniczych 

wymaga  dotycz cych ochrony zdrowia i bezpiecze stwa w dziedzinie maszyn; 

wymagania te powinny zast pi  odpowiednie przepisy krajowe ze wzgl du na swój 

zasadniczy charakter; 

(10) utrzymanie lub poprawa poziomu bezpiecze stwa osi gni tego przez pa stwa

cz onkowskie stanowi jeden z podstawowych celów niniejszej dyrektywy a tak e zasad 

bezpiecze stwa okre lonych przez zasadnicze wymagania; 

(11) obszar stosowania niniejszej dyrektywy powinien opiera  si  na ogólnej definicji 

poj cia „maszyna”, umo liwiaj cej techniczny rozwój wyrobów; rozwój z o onych

instalacji i zagro enia jakie one powoduj , s  równowa ne powodowanym przez 

maszyny i ich formalne w czenie do dyrektywy jest zatem uzasadnione; 

(12) niezb dne jest równie  zaj cie si  elementami bezpiecze stwa, które s  umieszczane na 

rynku oddzielnie, a których funkcje bezpiecze stwa s  zadeklarowane przez wytwórc

lub jego upowa nionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie; 

(13) na targach, wystawach, itp. powinna istnie  mo liwo  pokazania maszyn, które nie 

spe niaj  wymogów niniejszej dyrektywy; zwa ywszy jednak, e strony zainteresowane 

powinny by  w a ciwie poinformowane, e maszyny te nie spe niaj  wymaga  i nie 

mog  by  zakupione w takiej postaci; 

(14) zasadnicze wymagania ochrony zdrowia i bezpiecze stwa powinny by  przestrzegane 

w celu zapewnienia, e maszyny s  bezpieczne; wymagania te powinny by  stosowane 

z odpowiedni  wnikliwo ci , bior c pod uwag  stan techniki w momencie powstania 

maszyny oraz wymagania techniczne i ekonomiczne; 

(15) oddanie do u ytku maszyny w znaczeniu okre lonym przez niniejsz  dyrektyw  mo e

odnosi  si  wy cznie do u ytkowania tej maszyny zgodnego z zamiarami wytwórcy; 
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nie wyklucza to mo liwo ci ustalania dodatkowych warunków dotycz cych

u ytkowania, o ile nie poci gaj  one za sob  modyfikacji maszyny w sposób nie 

wymieniony w niniejszej dyrektywie;  

(16) konieczne jest nie tylko zapewnienie wolnego obrotu oraz oddawania do u ytku maszyn 

posiadaj cych oznakowanie „CE” i certyfikat zgodno ci WE, ale nale y tak e zapewni

swobodny obrót maszynami nie posiadaj cymi oznakowania CE, które maj  by

wbudowane do innych maszyn lub zmontowane z innymi maszynami tak, e b d

stanowi  instalacje z o one;

(17) niniejsza dyrektywa okre la zatem jedynie zasadnicze wymagania dotycz ce ochrony 

zdrowia i bezpiecze stwa o ogólnym zastosowaniu, uzupe nione pewn  liczb  bardziej 

szczegó owych wymaga  dla niektórych rodzajów maszyn; aby pomóc wytwórcom w 

udowodnieniu zgodno ci z tymi zasadniczymi wymaganiami oraz aby zezwoli  na 

kontrolowanie tej zgodno ci, po dane jest posiadanie norm zharmonizowanych na 

poziomie europejskim w celu zapobie enia powstawaniu zagro e  spowodowanych 

konstrukcj  i wykonaniem maszyn; normy te, zharmonizowane na poziomie 

europejskim, s  opracowywane przez jednostki o charakterze przedsi biorstw

prywatnych i powinny utrzyma  swój nieobowi zkowy status; Europejski Komitet 

Normalizacyjny (CEN) i Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki 

(CENELEC) s  jednostkami uznanymi za kompetentne w zakresie przyjmowania norm 

zharmonizowanych zgodnie z ogólnymi wytycznymi w sprawie wspó pracy mi dzy

Komisj  i tymi jednostkami, podpisanymi 13 listopada 1984 roku; zgodnie ze 

znaczeniem przyj tym w ramach niniejszej dyrektywy norma zharmonizowana oznacza 

specyfikacj  techniczn  (norm  europejsk  lub dokument harmonizacyjny) przyj t

przez jedn  z tych jednostek lub obie te jednostki, na podstawie upowa nienia przez 

Komisj  zgodnie z postanowieniami zawartymi w dyrektywie 83/189/EWG 
(1)

 oraz na 

podstawie ogólnych wytycznych wymienionych powy ej;

(18) uwa a si  za niezb dne ulepszenie ram prawnych, tak aby zapewni  skuteczny i 

odpowiedni udzia  pracodawców i pracowników w procesie normalizacji; 

(19) odpowiedzialno  pa stw cz onkowskich na ich terytorium za ochron  bezpiecze stwa i 

zdrowia oraz inne zagadnienia, których dotycz  zasadnicze wymagania, powinna by

stwierdzona w klauzuli zabezpieczaj cej zapewniaj cej odpowiednie procedury 

ochronne w ramach Wspólnoty; 

(20) zgodnie z obecnie przyj t  praktyk  w pa stwach cz onkowskich wytwórcy pozostaj

odpowiedzialni za certyfikacj  zgodno ci wyprodukowanych przez siebie maszyn z 

odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami; zgodno  z normami zharmonizowanymi 

poci ga za sob  domniemanie zgodno ci z zasadniczymi wymaganiami; w wy cznej

gestii wytwórcy pozostaje, czy widzi potrzeb  zbadania swoich wyrobów oraz 

wystawienia certyfikatu przez stron  niezale n ;

(21) w stosunku do niektórych typów maszyn o podwy szonym wska niku ryzyka po dane

jest stworzenie surowszej procedury certyfikacyjnej; przyj cie procedury badania typu 

WE mo e dawa  w wyniku deklaracj  WE wydan  przez wytwórc  bez spe nienia

jakichkolwiek surowszych wymaga , takich jak gwarancja jako ci, weryfikacja lub 

nadzór WE. 

                                                          

(1) Dyrektywa Rady 83/189/EWG z 28 marca 1983 r. ustanawiaj ca procedur  zapewnienia informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych 

(Dz.U. WE nr L 109, z 26.04.1983,  str. 8), w wersji zmienionej ostatnio decyzj  Komisji 96/139/WE (Dz.U. WE nr L 32, 10.2.1996, str. 31). 
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(22) z zasady wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie 

powinien stworzy  techniczn  dokumentacj  konstrukcyjn  przed wystawieniem 

deklaracji zgodno ci WE; nie wymaga si  jednak aby dokumentacja ta by a w ca o ci i 

stale dost pna w sensie materialnym, cho  powinna by  dost pna na danie;

dokumentacja ta nie musi zawiera  dok adnych rysunków podzespo ów

wykorzystanych do produkcji maszyny, o ile informacje takie nie s  niezb dne do 

upewnienia si  o spe nieniu przez maszyn  zasadniczych wymaga  bezpiecze stwa;

(23) Komisja w komunikacie z dnia 15 czerwca 1989 roku w sprawie globalnego podej cia

do bada  i certyfikacji 
(1)

 zaproponowa a opracowanie wspólnych regu  dotycz cych

oznakowania zgodno ci „CE” o jednolitej postaci; w uchwale z dnia 21 grudnia 1989 

roku w sprawie globalnego podej cia do oceny zgodno ci
(2)

 Rada zatwierdzi a jako 

wiod c  zasad  przyj cie spójnego podej cia, takiego jak podej cie zastosowane w 

przypadku wykorzystywania oznakowania „CE”; zwa ywszy, e dwoma 

podstawowymi elementami, które zatem powinny by  stosowane, s  zasadnicze 

wymagania i procedury oceny zgodno ci;

(24) adresaci decyzji podj tych na podstawie niniejszej dyrektywy powinni by

poinformowani o przyczynach podj cia tych decyzji, jak równie  o przys uguj cych im 

prawnych rodkach odwo awczych;

(25) niniejsza dyrektywa nie powinna narusza  obowi zków pa stw cz onkowskich

dotycz cych ostatecznych terminów przeniesienia i wdro enia dyrektyw, 

ustanowionych w za czniku VIII, cz  B; 

PRZYJMUJ  NINIEJSZ   DYREKTYW :

ROZDZIA  1 

ZAKRES, UMIESZCZANIE NA RYNKU I SWOBODNY PRZEP YW

Artyku  1 

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy maszyn i ustanawia w odniesieniu do nich zasadnicze 

wymagania zwi zane z ochron  zdrowia i bezpiecze stwem, okre lone w za czniku I. 

Nale y j  równie  stosowa  do elementów bezpiecze stwa, umieszczanych na rynku 

oddzielnie.

2. Na u ytek niniejszej dyrektywy:

a) "maszyna" oznacza: 

zespó  sprz onych cz ci lub elementów sk adowych, z których przynajmniej jedna 

cz  lub element jest ruchomy, wraz z odpowiednimi elementami uruchamiaj cymi, 

obwodami sterowania, zasilania, itp.  po czonych wspólnie w celu okre lonego

zastosowania, w szczególno ci do przetwarzania, obróbki, przemieszczania lub 

pakowania materia ów,

zespó  maszyn, które w celu osi gni cia wspólnego efektu ko cowego zosta y

zestawione i s  sterowane w taki sposób, aby dzia a y jako zintegrowana ca o ,

                                                          

(1)  Dz.U. WE  nr C 231, z 8.09.1989, str. 3 oraz Dz.U. WE  nr C 267, z 19.10.1989, str. 3. 

(2) Dz.U. WE  nr C 10, z 16.01.1990, str. 1.
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wymienne wyposa enie modyfikuj ce funkcj  maszyny, które jest wprowadzane na 

rynek w celu zamontowania przez operatora do maszyny lub szeregu ró nych maszyn 

lub do ci gnika, o ile wyposa enie to nie stanowi cz ci zamiennej lub narz dzia;

b) "element bezpiecze stwa" oznacza element nie b d cy wyposa eniem wymiennym, który 

wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie umieszcza na 

rynku, tak aby spe nia  funkcje bezpiecze stwa podczas u ytkowania i którego 

uszkodzenie lub nieprawid owe funkcjonowanie zagra a bezpiecze stwu lub zdrowiu osób 

nara onych.

3. Zakres stosowania niniejszej dyrektywy nie obejmuje: 

maszyn, których jedynym ród em nap du jest si a mi ni ludzkich, z wyj tkiem maszyn 

u ywanych do podnoszenia i opuszczania adunków;

urz dze  medycznych; 

urz dze  specjalnych przeznaczonych do u ytku na terenie weso ych miasteczek i/lub 

parków rozrywki; 

kot ów parowych, zbiorników i zbiorników ci nieniowych;

maszyn specjalnie zaprojektowanych lub oddawanych do u ytku dla zastosowa

j drowych, które w przypadku uszkodzenia mog  spowodowa  emisj  radioaktywn ;

róde  promieniowania jonizuj cego stanowi cych cz  maszyny; 

broni palnej; 

zbiorników do magazynowania i ruroci gów do benzyny, oleju nap dowego, cieczy 

palnych i substancji niebezpiecznych; 

rodków transportu, tj. pojazdów i ich przyczep przeznaczonych wy cznie do transportu 

osób drog  powietrzn  lub sieci  transportu drogowego, kolejowego lub wodnego, a 

tak e rodków transportu w zakresie, w jakim s  one przeznaczone do przewozu 

towarów drog  powietrzn , sieci  dróg publicznych lub sieci  kolejow  albo drog

wodn . Wy czeniu nie podlegaj  pojazdy u ywane przy eksploatacji z ó  mineralnych; 

statków morskich i p ywaj cych jednostek przybrze nych wraz z ich wyposa eniem 

pok adowym; 

urz dze  transportu linowego, w tym kolei linowych, linowo-terenowych i wyci gów,

przeznaczonych do publicznego lub prywatnego transportu osób; 

ci gników rolniczych i le nych odpowiadaj cych definicji podanej w art. 1 ust. 1 

dyrektywy 74/150/EWG 
(1)

;

maszyn specjalnie zaprojektowanych i wykonanych dla zastosowa  wojskowych i 

policyjnych;

d wigów stale obs uguj cych okre lone poziomy budynków i budowli, wyposa onych w 

kabin  poruszaj c  si  mi dzy sztywnymi prowadnicami nachylonymi w stosunku do 

poziomu pod k tem wi kszym ni  15 stopni, przeznaczonych do przewozu:

(i) osób; 

(ii) osób i towarów; 

                                                          

(1) Dyrektywa Rady 74/150/EWG z 4 marca 1974 r. dotycz ca ujednolicenia przepisów pa stw cz onkowskich odnosz cych si  do zatwierdzania typów 

ci gników rolniczych i le nych (Dz.U. WE nr L 84, z 28.03.1974, str. 10), w wersji poprawionej ostatnio decyzj  95/1/WE, Euratom, ECSC (Dz.U. WE nr 

L, z 1.01.1995, str. 1).  
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(iii) wy cznie towarów, je eli kabina jest dost pna (tzn. osoba mo e wej  do niej bez 

trudno ci) i wyposa ona w elementy sterownicze znajduj ce si  wewn trz lub 

pozostaj ce w zasi gu u ytkownika przebywaj cego w kabinie; 

rodków transportu osób, poruszaj cych si  po szynach i nap dzane poprzez mechanizm 

z batkowy;

górniczych urz dze  wyci gowych;

d wigów teatralnych; 

d wigów budowlanych przeznaczonych do podnoszenia osób lub osób i towarów. 

4. Je li zagro enia zwi zane z funkcjonowaniem maszyn lub elementów bezpiecze stwa s

obj te w ca o ci lub w cz ci odr bnymi dyrektywami Rady, niniejsza dyrektywa nie 

powinna by  stosowana lub przestaje obowi zywa  w przypadku wej cia w ycie odr bnych

dyrektyw dotycz cych takich maszyn, ich elementów bezpiecze stwa oraz zagro e

zwi zanych z ich funkcjonowaniem. 

5. W przypadku maszyn stwarzaj cych przede wszystkim zagro enia o charakterze 

elektrycznym, maszyny takie powinny podlega  wy cznie dyrektywie 73/23/EWG 
(2)

.

Artyku  2 

1. Pa stwa cz onkowskie podejm  odpowiednie kroki w celu zapewnienia, aby maszyny lub 

elementy bezpiecze stwa, których dotyczy niniejsza dyrektywa, by y umieszczane na rynku i 

oddawane do u ytku wy cznie wówczas, gdy nie b d  zagra a y zdrowiu i bezpiecze stwu

osób lub, w odpowiednich przypadkach, zwierz t domowych oraz mieniu, je li s  prawid owo

zainstalowane i konserwowane oraz u ytkowane zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem. 

2. Niniejsza dyrektywa nie narusza praw pa stw cz onkowskich do ustanawiania, przy 

nale ytym przestrzeganiu postanowie  Traktatu, wymaga  które mog  by  uznane za 

niezb dne w celu zapewnienia ochrony osób, w szczególno ci pracowników, podczas 

u ytkowania maszyny lub elementów bezpiecze stwa, pod warunkiem e nie oznacza to 

modyfikacji elementów bezpiecze stwa w sposób nie uwzgl dniony w dyrektywie. 

3. Na targach, wystawach, pokazach itp. pa stwa cz onkowskie nie powinny zabrania

prezentacji maszyn i elementów bezpiecze stwa, które nie spe niaj  wymaga  dyrektywy, 

je eli na widocznym oznaczeniu podana b dzie informacja, e te maszyny i elementy 

bezpiecze stwa s  niezgodne z wymaganiami i nie mog  by  sprzedawane, dopóki nie 

zostan  doprowadzone do zgodno ci przez wytwórc  lub jego upowa nionego

przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie. Podczas pokazów powinny by

przedsi wzi te odpowiednie rodki bezpiecze stwa w celu zapewnienia ochrony osób. 

Artyku  3 

Maszyny i elementy bezpiecze stwa obj te niniejsz  dyrektyw  powinny spe nia  zasadnicze 

wymagania zwi zane z ochron  zdrowia i bezpiecze stwem ustanowione w za czniku I. 

Artyku  4 

1. Pa stwa cz onkowskie nie powinny zakazywa , ogranicza  ani utrudnia  umieszczania na 

rynku i oddawania do u ytku na ich terytoriach maszyn i elementów bezpiecze stwa, które 

spe niaj  wymagania dyrektywy. 

                                                          
(2) Dyrektywa Rady 73/23/EWG z 19 lutego 1973 r. w sprawie zharmonizowaniu przepisów pa stw cz onkowskich odnosz cych si  do sprz tu elektrycznego 

przeznaczonego do u ytku w pewnych granicach napi cia (Dz.U. WE nr L 77, z 26.03.1973, str. 29), w wersji poprawionej ostatnio dyrektyw  93/68/EWG 

(Dz.U. WE nr L 220, z 30.08.1993, str. 1).
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2. Pa stwa cz onkowskie nie powinny zakazywa , ogranicza  ani utrudnia  umieszczania na 

rynku maszyn, w stosunku do których wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel 

ustanowiony we Wspólnocie deklaruje zgodnie z punktem B za cznika II, e s  one 

przeznaczone do wbudowania w maszyn  lub do po czenia z inn  maszyn  w celu 

utworzenia maszyny podlegaj cej niniejszej dyrektywie, wy czaj c przypadki, gdy maszyny 

których dotyczy deklaracja mog  dzia a  samodzielnie. 

„Wymienne oprzyrz dowanie” wed ug trzeciego akapitu art. 1 ust. 2a) powinno w ka dym 

przypadku nosi  oznakowanie CE oraz powinna mu towarzyszy  deklaracja zgodno ci WE 

wed ug za cznika II, punkt A.

3. Pa stwa cz onkowskie nie powinny zakazywa , ogranicza  ani utrudnia  umieszczania na 

rynku elementów bezpiecze stwa okre lonych w art. 1 ust. 2 w przypadku, gdy wytwórca lub 

jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie za czy deklaracj  zgodno ci

WE wed ug za cznika II, punkt C. 

Artyku  5 

1. Pa stwa cz onkowskie powinny uwa a  za zgodne ze wszystkimi wymaganiami niniejszej 

dyrektywy, cznie z procedurami  sprawdzania zgodno ci podanymi w rozdziale II, 

nast puj ce urz dzenia:

maszyny posiadaj ce oznakowanie CE, do których do czona b dzie deklaracja 

zgodno ci WE, o której mowa w za czniku II, punkt A; 

elementy bezpiecze stwa, do których do czona b dzie deklaracja zgodno ci WE, o 

której mowa w za czniku II, punkt C. 

W przypadku braku norm zharmonizowanych pa stwa cz onkowskie podejm  takie kroki, 

jakie b d  uwa a  za konieczne w celu zwrócenia uwagi stron zainteresowanych na istniej ce

krajowe normy techniczne i specyfikacje, uznane za istotne lub pomocne we w a ciwym 

wdro eniu zasadniczych wymaga  zwi zanych z ochron  zdrowia i bezpiecze stwem 

podanych w za czniku I. 

2. Je eli normy krajowe adoptuj ce normy zharmonizowane, opublikowane w Dzienniku

Urz dowym Wspólnot Europejskich, zawieraj  jedno lub wi cej zasadniczych wymaga

dotycz cych bezpiecze stwa, maszyna lub element bezpiecze stwa wykonane zgodnie z tymi 

normami b d  w domniemaniu uwa ane za spe niaj ce odno ne zasadnicze wymagania. 

Pa stwa cz onkowskie opublikuj  dane dotycz ce norm krajowych adoptuj cych normy 

zharmonizowane. 

3. Pa stwa cz onkowskie zapewni  podj cie odpowiednich rodków w celu umo liwienia

czynnikom spo ecznym wp ywania na proces przygotowywania i nadzorowania norm 

zharmonizowanych na poziomie krajowym. 

Artyku  6 

1. Je eli pa stwo cz onkowskie lub Komisja uzna, e normy zharmonizowane, o których 

mowa w art. 5 ust. 2 nie s  w pe ni zgodne z zasadniczymi wymaganiami, o których mowa w 

art. 3, Komisja lub zainteresowane pa stwo cz onkowskie przed o y spraw  komitetowi 

powo anemu na podstawie dyrektywy 83/189/EWG, podaj c tego przyczyny. Komitet wydaje 

opini  w trybie pilnym. 
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Po otrzymaniu opinii komitetu, Komisja informuje pa stwo cz onkowskie, czy konieczne 

b dzie wycofanie kwestionowanych norm z opublikowanej informacji, o której mowa w art. 5 

ust. 2. 

2. Nale y powo a  sta y komitet sk adaj cy si  z przedstawicieli mianowanych przez pa stwa

cz onkowskie, któremu b dzie przewodniczy  przedstawiciel Komisji. 

Sta y komitet ustanowi w asny regulamin post powania.

Jakakolwiek sprawa odnosz ca si  do wdro enia i praktycznego zastosowania niniejszej 

dyrektywy mo e by  przed o ona komitetowi zgodnie z nast puj c  procedur :

Przedstawiciel Komisji przedstawia komitetowi propozycj rodków, jakie maj  by  podj te.

Komitet wyra a swoj  opini  o tym projekcie w terminie, który okre li przewodnicz cy w 

zale no ci od pilno ci sprawy, w razie konieczno ci przeprowadzaj c g osowanie.

Opinia powinna zosta  zaprotoko owana. Ponadto, ka de pa stwo cz onkowskie ma prawo do 

zwrócenia si  o zaprotoko owanie jego stanowiska. 

Komisja rozpatruje z maksymaln  uwag  opini  komitetu i informuje go, w jaki sposób jego 

opinia zosta a wykorzystana. 

Artyku  7 

1. Je eli pa stwo cz onkowskie stwierdzi, e:

maszyny nosz ce oznakowanie CE lub 

elementy bezpiecze stwa z do czon  do nich deklaracj  zgodno ci WE,  

u ytkowane zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem, mog  stworzy  zagro enie dla 

bezpiecze stwa osób oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, zwierz t domowych lub mienia, to 

powinno ono podj  wszelkie odpowiednie rodki, aby wycofa  takie maszyny lub elementy 

bezpiecze stwa z rynku, zabroni  umieszczania ich na rynku, oddawania do u ytku lub 

u ytkowania, albo te  ograniczy  wolny obrót tymi wyrobami. 

Pa stwa cz onkowskie powinny niezw ocznie powiadomi  Komisj  o jakichkolwiek rodkach

tego rodzaju, podaj c przyczyn  podj cia decyzji, szczególnie wskazuj c na to, czy 

niezgodno  spowodowana jest przez: 

(a) niespe nienie zasadniczych wymaga  o których mowa w art. 3; 

(b) niew a ciwe zastosowanie norm o których mowa w art. 5 ust. 2; 

(c)  wady samych norm o których mowa w art. 5 ust. 2. 

2. Komisja niezw ocznie podejmie konsultacje z zainteresowanymi stronami. Je eli po 

konsultacjach Komisja uzna podj te rodki za uzasadnione, ma ona obowi zek natychmiast 

poinformowa  o tym pa stwo cz onkowskie, które wyst pi o z wnioskiem, jak równie

pozosta e pa stwa cz onkowskie. Je eli natomiast po konsultacjach Komisja uzna podj te

rodki za nieusprawiedliwione, natychmiast powiadomi o tym pa stwo cz onkowskie które 

wyst pi o z wnioskiem oraz wytwórc  lub jego upowa nionego przedstawiciela 

ustanowionego we Wspólnocie. Je eli decyzja, o której mowa w ust. 1 przyjmuje za podstaw

wady norm i je eli pa stwo cz onkowskie, które podj o decyzj  jako pierwsze, podtrzymuje 

swoje stanowisko, Komisja niezw ocznie informuje o tym komitet w celu wszcz cia

procedur, o których mowa w art. 6 ust. 1. 

3. W przypadku gdy: 



9

maszyny niezgodne z wymaganiami dyrektywy nosz  oznakowanie CE, 

elementowi bezpiecze stwa niezgodnemu z wymaganiami towarzyszy deklaracja 

zgodno ci WE, 

kompetentne pa stwo cz onkowskie powinno podj  dzia ania przeciwko ka demu, kto 

naniós  znak lub sporz dzi  deklaracj , a tak e powiadomi  o tym Komisj  i pozosta e

pa stwa cz onkowskie.

4. Komisja zapewnia, aby pa stwa cz onkowskie by y stale informowane o post pach i 

wynikach tej procedury. 

ROZDZIA  II 

PROCEDURY OCENY ZGODNO CI

Artyku  8 

1. W celu za wiadczenia o zgodno ci maszyn i elementów bezpiecze stwa z niniejsz

dyrektyw , wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie 

powinien sporz dzi  dla ka dej wyprodukowanej maszyny lub elementu bezpiecze stwa

deklaracj  zgodno ci WE na podstawie wzoru podanego w za czniku II, odpowiednio punkt 

A lub C. 

Ponadto, tylko w odniesieniu do maszyn, wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel 

ustanowiony we Wspólnocie powinien umie ci  na maszynie oznakowanie CE. 

2. Przed umieszczeniem produktu na rynku wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel 

ustanowiony we Wspólnocie powinien: 

(a) je eli maszyna nie jest wymieniona w za czniku IV, sporz dzi  dokumentacj

przewidzian  w za czniku V; 

(b) je eli maszyna figuruje w za czniku IV a jej wytwórca nie spe ni lub spe ni jedynie 

cz ciowo wymagania norm, o których mowa w art. 5 ust. 2 lub je li normy takie nie 

istniej , przedstawi  przyk adowy egzemplarz maszyny do przeprowadzenia badania 

typu WE, o którym mowa w za czniku VI, 

(c) je eli maszyna figuruje w za czniku IV i jest produkowana zgodnie z normami, o 

których mowa w art. 5 ust. 2: 

sporz dzi  dokumentacj , o której mowa w za czniku VI i przekaza  j  jednostce 

notyfikowanej, która niezw ocznie potwierdzi otrzymanie dokumentacji i b dzie j

przechowywa a, lub 

przekaza  dokumentacj , o której mowa w za czniku VI jednostce notyfikowanej, która 

jedynie skontroluje, czy normy o których mowa w art. 5 ust. 2 zosta y w a ciwie

zastosowane i wystawi wiadectwo odpowiednio ci dla tej dokumentacji, lub 

przed o y  egzemplarz maszyny do badania typu WE, o którym mowa w za czniku VI. 

3. W przypadkach, gdy ma zastosowanie pierwszy akapit ust. 2c), nale y równie  stosowa

postanowienia zawarte w pierwszym zdaniu punktu 5 oraz w punkcie 7 za cznika VI. 

W przypadkach, gdy ma zastosowanie drugi akapit ust. 2c), nale y równie  stosowa

postanowienia zawarte w punktach 5, 6 i 7 za cznika VI. 
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4. W przypadkach, gdy ma zastosowanie ust. 2a) oraz pierwszy i drugi akapit ust. 2c), 

deklaracja zgodno ci WE powinna wy cznie stwierdza  zgodno  z zasadniczymi 

wymaganiami niniejszej dyrektywy. 

W przypadkach, gdy ma zastosowanie ust. 2b) oraz trzeci akapit ust. 2c), deklaracja 

zgodno ci WE powinna stwierdza  zgodno  z egzemplarzem poddanym badaniu typu WE. 

5. Elementy bezpiecze stwa nale y podda  procedurze certyfikacyjnej odnosz cej si  do 

maszyn zgodnie z ust. 2, 3 i 4. Ponadto, podczas badania typu WE, jednostka notyfikowana 

powinna potwierdzi  zdolno  urz dzenia zabezpieczaj cego do spe niania funkcji 

bezpiecze stwa zadeklarowanych przez wytwórc .

6. (a) W przypadku, gdy dana maszyna podlega tak e innym dyrektywom dotycz cym 

innych zagadnie , które równie  przewiduj  naniesienie oznakowania CE, 

oznakowanie to powinno wskazywa , e przez domniemanie maszyna spe nia

wymagania tych pozosta ych dyrektyw.

     (b) Jednak e, je eli co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala wytwórcy, w okresie 

przej ciowym, na wybór przyj tych wymaga , oznakowanie CE powinno wskazywa

zgodno  tylko z dyrektywami zastosowanymi przez wytwórc . W takim przypadku 

nale y poda  szczegó owe dane o zastosowanych dyrektywach, zgodnie z ich 

publikacj  w Dzienniku Urz dowym Wspólnot Europejskich, w dokumentacji, 

ostrze eniach i instrukcjach wymaganych przez te dyrektywy i towarzysz cych takiej 

maszynie. 

7. W przypadku, kiedy ani wytwórca ani jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we 

Wspólnocie nie wype ni  wymaga  podanych w ust. 1 do 6, obowi zek ich wype nienia

spoczywa na osobie, która umieszcza maszyn  lub element bezpiecze stwa na rynku 

Wspólnoty. Takie same wymagania odnosz  si  do ka dej osoby dokonuj cej monta u

maszyny lub jej cz ci albo elementów bezpiecze stwa pochodz cych z ró nych róde , lub 

konstruuj cej maszyn  lub element bezpiecze stwa na swój w asny u ytek.

8. Obowi zków ustanowionych w ust. 7 nie stosuje si  do osób montuj cych do maszyny lub 

ci gnika wyposa enie wymienne, o którym mowa w art. 1, o ile cz ci te s  wzajemnie 

dostosowane, a ka dy z elementów sk adowych z o onej maszyny nosi oznakowanie CE i 

towarzyszy mu deklaracja zgodno ci WE. 

Artyku  9 

1. Ka de pa stwo cz onkowskie notyfikuje Komisj  oraz inne pa stwa cz onkowskie o 

zatwierdzonych organach, wyznaczonych do przeprowadzania procedur, o których mowa w 

art. 8 wraz z wyszczególnieniem zakresu przydzielonych im zada  i numerami 

identyfikacyjnymi przyznanymi im wcze niej przez Komisj .

Komisja opublikuje w Dzienniku Urz dowym Wspólnot Europejskich list  jednostek 

notyfikowanych, ich numery identyfikacyjne oraz zakres czynno ci, do których zosta y

notyfikowane. Komisja zapewni sta  aktualizacj  tej listy. 

2. Pa stwa cz onkowskie zastosuj  kryteria podane w za czniku VII do oceny tych 

jednostek, które maj  by  przedmiotem notyfikacji. Jednostki spe niaj ce kryteria oceny 

ustanowione w odpowiednich normach zharmonizowanych b d  uwa ane w domniemaniu za 

spe niaj ce kryteria podane w za czniku.

3. Pa stwo cz onkowskie, które zatwierdzi o jednostk  wycofa jej notyfikacj , je eli

stwierdzi, e jednostka ta nie spe nia ju  kryteriów podanych w za czniku VII i niezw ocznie

poinformuje o tym fakcie Komisj  oraz inne pa stwa cz onkowskie.
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ROZDZIA  III 

OZNAKOWANIE CE 

Artyku  10 

1. Oznakowanie zgodno ci CE sk ada si  z inicja ów „CE”. Wzór oznakowania, który nale y

stosowa , podany jest w Za czniku III. 

2. Oznakowanie CE nale y umieszcza  na maszynach w sposób widoczny i wyra ny, zgodnie 

z punktem 1.7.3. za cznika I. 

3. Umieszczanie na maszynach oznakowa , które mog yby wprowadza  w b d trzecie strony 

co do oznakowania CE pod wzgl dem znaczenia i formy, jest zabronione. Wszelkie inne 

oznaczenia mog  by  nanoszone na maszyny pod warunkiem, e nie powoduj  zmniejszenia 

czytelno ci i widoczno ci oznakowania CE. 

4. Nie naruszaj c postanowie  artyku u 7: 

(a) je eli pa stwo cz onkowskie stwierdzi, e oznakowanie CE zosta o umieszczone 

bezpodstawnie, wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we 

Wspólnocie jest zobowi zany do doprowadzenia wyrobu do zgodno ci z 

postanowieniami dotycz cymi oznakowania CE oraz do zaprzestania naruszania prawa 

na warunkach okre lonych przez pa stwo cz onkowskie.

(b) je eli niezgodno  z wymaganiami utrzymuje si , pa stwo cz onkowskie podejmie 

wszelkie odpowiednie kroki w celu ograniczenia lub uniemo liwienia umieszczania na 

rynku takich wyrobów lub zapewnienia ich usuni cia z rynku zgodnie z procedurami 

okre lonymi w art. 7. 

ROZDZIA  IV 

POSTANOWIENIA KO COWE

Artyku  11 

Ka da decyzja podj ta na podstawie postanowie  niniejszej dyrektywy, która ogranicza 

umieszczanie na rynku i oddawanie do u ytku maszyn lub urz dze  zabezpieczaj cych,

powinna zawiera  dok adne uzasadnienie jej podj cia. Decyzja taka powinna by  jak 

najszybciej podana do wiadomo ci stron zainteresowanych, z jednoczesnym 

poinformowaniem stron o odwo awczych rodkach prawnych, przys uguj cych im zgodnie z 

prawami obowi zuj cymi w danym pa stwie cz onkowskim oraz o terminach jakie 

obowi zuj  przy korzystaniu z tych rodków.

Artyku  12 

Komisja podejmie niezb dne kroki w celu udost pnienia informacji o wszelkich decyzjach 

odnosz cych si  do zarz dzania niniejsz  dyrektyw .

Artyku  13 

1. Pa stwa cz onkowskie przeka  Komisji teksty postanowie  praw krajowych, przyj tych

na obszarze regulowanym przez niniejsz  dyrektyw .

2. Komisja przed 1 stycznia 1994 zbada post py w dziedzinie normalizacji zwi zanej z 

niniejsz  dyrektyw  oraz zaproponuje podj cie odpowiednich kroków. 

Artyku  14 
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1. Uchyla si  niniejszym dyrektywy wyszczególnione w za czniku VIII, cz  A, bez 

naruszania zobowi za  co do ostatecznych terminów przeniesienia i wej cia w ycie tych 

dyrektyw podanych w za czniku VIII, cz  B. 

Artyku  15 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w ycie po 20 dniach od daty publikacji w Dzienniku

Urz dowym Wspólnot Europejskich.

Artyku  16 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do pa stw cz onkowskich.

Sporz dzono w Luksemburgu, dnia 22 czerwca 1998 roku. 

  W imieniu          W imieniu 

Parlamentu Europejskiego         Rady 

 Przewodnicz cy        Przewodnicz cy

        J. M. GIL-ROBLES        J. CUNNINGHAM


