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Za cznik Kr 2 

DYREKTYWA NISKONAPI CIOWA 

dotycz ca harmonizacji przepisów prawnych pa stw cz onkowskich odnosz cych si  do sprz tu 

elektrycznego przeznaczonego do u ytkowania w okre lonych zakresach napi cia

tekst jednolity (73/23/EWG + 93/68/EWG) 

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,  

uwzgl dniaj c postanowienia Traktatu ustanawiaj cego Europejsk  Wspólnot  Gospodarcz , a w 

szczególno ci art. 100. tego Traktatu;  

uwzgl dniaj c wniosek Komisji;  

maj c na uwadze opini  Parlamentu Europejskiego;

maj c na uwadze opini  Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego;  

a tak e bior c pod uwag  co nast puje:

Przepisy prawne obowi zuj ce w pa stwach cz onkowskich, maj ce na celu zapewnienie 

bezpiecze stwa podczas u ytkowania sprz tu elektrycznego w okre lonych zakresach napi cia

mog  si  od siebie ró ni , utrudniaj c tym samym wymian  handlow ;

W niektórych pa stwach cz onkowskich, na mocy obowi zuj cych postanowie , przepisy 

bezpiecze stwa w odniesieniu do sprz tu elektrycznego przybieraj  form rodków 

zapobiegawczych i represyjnych;  

Aby osi gn  ten sam cel, w innych pa stwach cz onkowskich przepisy bezpiecze stwa

przewiduj  odwo anie si  do norm technicznych ustanowionych przez organizacje normalizacyjne. 

System taki daje mo liwo  szybkiego dostosowania si  do post pu technicznego bez pomini cia

wymogów bezpiecze stwa;  

Niektóre pa stwa cz onkowskie przeprowadzaj  post powanie administracyjne w celu 

zatwierdzenia norm. Takie zatwierdzenie w aden sposób nie narusza tre ci technicznej norm, ani 

nie ogranicza warunków ich stosowania. Z punktu widzenia Wspólnoty, takie zatwierdzenie nie 

mo e zmieni  skutków wynikaj cych z norm zharmonizowanych i opublikowanych;

Swobodny przep yw sprz tu elektrycznego w obr bie Wspólnoty powinien nast pi  wówczas, gdy 

sprz t ten b dzie spe nia  wymogi bezpiecze stwa uznawane przez wszystkie pa stwa cz onkowskie. 

Bez wzgl du na zastosowanie innych wiadectw bezpiecze stwa dopuszcza si  ustalenie wiadectwa 

w oparciu o zharmonizowane normy w zakresie wymogów bezpiecze stwa. Wspomniane normy 

zharmonizowane powinny zosta  ustanowione na mocy wspólnego porozumienia jednostek ka dego 

pa stwa cz onkowskiego, które zostan  zg oszone do pozosta ych pa stw cz onkowskich i do Komisji 

oraz które powinny zosta  podane do publicznej wiadomo ci w jak najszerszym zakresie. Na u ytek

handlu taka harmonizacja powinna wyeliminowa  wszystkie niedogodno ci wynikaj ce z ró nic

mi dzy normami krajowymi;

Bez wp ywu na zastosowanie jakiejkolwiek innej formy sprawdzania, zgodno  sprz tu 

elektrycznego z wymogami norm zharmonizowanych mo na domniema  na podstawie naniesienia 

lub wydania przez w a ciwe organizacje znaków czy certyfikatów, albo, w przypadku ich braku, na 

podstawie deklaracji zgodno ci producenta. Aby u atwi  likwidacj  barier handlowych, pa stwa 

cz onkowskie powinny uzna  takie znaki, certyfikaty lub deklaracje za cz ci dowodu. Z my l  o 

tym, wspomniane znaki czy certyfikaty powinny zosta  podane do publicznej wiadomo ci, w 

szczególno ci przez opublikowanie ich w Dzienniku Urz dowym Wspólnot Europejskich;  

Jako rodek przej ciowy, swobodny przep yw sprz tu elektrycznego, dla którego nie zosta y

jeszcze ustanowione normy zharmonizowane mo na osi gn  stosuj c przepisy bezpiecze stwa



lub normy ju  ustanowione przez inne organizacje mi dzynarodowe albo przez jedn  z organizacji 

ustanawiaj cych normy zharmonizowane;  

Swobodny przep yw sprz tu elektrycznego jest mo liwy nawet wówczas, gdy dany sprz t nie 

spe nia wymogów bezpiecze stwa. W celu zminimalizowania powsta ego w zwi zku z tym 

zagro enia, po dane jest ustanowienie stosownych przepisów;  

Decyzja 90/683/EWG(#) ustala modu y dla ró nych faz procedur oceny zgodno ci, które s

przeznaczone do stosowania w trakcie harmonizacji technicznej dyrektyw; 

Wybór procedur nie mo e spowodowa  obni enia norm bezpiecze stwa sprz tu 

elektrycznego ju  ustalonych we Wspólnocie,  

PRZYJMUJE NINIEJSZ  DYREKTYW :

Artyku  1 

Ilekro  w przepisach dyrektywy jest mowa o „sprz cie elektrycznym” rozumie si  przez to ka dy 

sprz t przeznaczony do u ytkowania przy napi ciu nominalnym z zakresów mi dzy 50 V a 1 000 V 

pr du przemiennego oraz mi dzy 75 V a 1 500 V pr du sta ego, z wyj tkiem sprz tu i zjawisk 

wyszczególnionych w za czniku 2. 

Artyku  2 

1. Pa stwa cz onkowskie poczyni  wszelkie stosowne dzia ania, aby zapewni , e sprz t

elektryczny mo e by  wprowadzony na rynek tylko wówczas, gdy po skonstruowaniu go zgodnie z 

zasadami dobrej praktyki in ynierskiej w zakresie zasad bezpiecze stwa obowi zuj cych na 

terenie Wspólnoty, po w a ciwym jego zainstalowaniu, przy w a ciwym utrzymywaniu i przy 

u ytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem nie zagra a bezpiecze stwu osób, zwierz t domowych i 

mienia.

2. Podstawowe zasady bezpiecze stwa, o których mowa w ust pie 1. zosta y wyszczególnione w 

za czniku 1.  

Artyku  3 

Pa stwa cz onkowskie poczyni  wszelkie stosowne dzia ania, aby zapewni , e je eli sprz t

elektryczny spe nia wymogi przepisów art. 2., z uwzgl dnieniem warunków ustalonych w 

artyku ach 5., 6., 7. i 8., wówczas swobodny przep yw sprz tu elektrycznego w obr bie Wspólnoty 

nie zostanie utrudniony ze wzgl dów zwi zanych z bezpiecze stwem.  

Artyku  4 

Pa stwa cz onkowskie zapewni , e organizacje odpowiedzialne za przy czanie do sieci 

zasilaj cej lub te  za dostarczanie energii elektrycznej do u ytkowników sprz tu elektrycznego nie 

b d  stawia y, w odniesieniu do sprz tu elektrycznego, ostrzejszych wymaga  ni  okre lone w art. 

2.

Artyku  5 

Pa stwa cz onkowskie poczyni  wszelkie stosowne dzia ania w celu zapewnienia, e sprz t

elektryczny spe niaj cy wymogi bezpiecze stwa zawarte w normach zharmonizowanych zostanie 

uznany przez w a ciwe organy administracyjne za zgodny z postanowieniami art. 2. i b dzie móg

by  wprowadzony na rynek oraz do swobodnego przep ywu, zgodnie z tym co okre lono kolejno w 

artyku ach 2. i 3.  

Normy b d  uznane za zharmonizowane, je eli zostan  uzgodnione przez jednostki notyfikowane 

pa stw cz onkowskich zgodnie z procedur  okre lon  w art. 11. i opublikowane zgodnie z 
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procedurami krajowymi. Normy te powinny by  aktualizowane stosownie do post pu technicznego i 

rozwoju dobrej praktyki in ynierskiej w zakresie zagadnie  bezpiecze stwa.

Wykaz norm zharmonizowanych oraz ich odno ników zostanie opublikowany, w celach 

informacyjnych, w Dzienniku Urz dowym Wspólnot Europejskich.  

Artyku  6 

1. Je eli normy zharmonizowane okre lone w art. 5. nie zosta y jeszcze opracowane i opublikowane, 

wówczas, w celu wprowadzenia na rynek czy do swobodnego przep ywu, zgodnie z tym, co okre lono 

kolejno w artyku ach 2. i 3., pa stwa cz onkowskie poczyni  wszelkie stosowne dzia ania w celu 

zapewnienia, e ich w a ciwe organy administracyjne uznaj  równie  za zgodny z postanowieniami art. 

2. sprz t elektryczny odpowiadaj cy przepisom bezpiecze stwa Mi dzynarodowej Komisji ds. 

Przepisów Dotycz cych Zatwierdzenia Sprz tu Elektrycznego (CEE) lub Mi dzynarodowej Komisji 

Elektrotechnicznej (IEC), w odniesieniu do których zosta a zastosowana procedura publikacji okre lona 

w ust pach 2. i 3.  

2. Komisja powiadomi pa stwa cz onkowskie o przepisach bezpiecze stwa, o których mowa  

w ust pie 1. z chwil  wej cia w ycie niniejszej dyrektywy, nast pnie zostanie okre lony czas ich 

publikacji. Po konsultacji z pa stwami cz onkowskimi, Komisja ustali postanowienia, a w szczególno ci

rekomendowane do publikacji warianty.  

3. W ci gu trzech miesi cy pa stwa cz onkowskie poinformuj  Komisj  o tych zastrze eniach, które 

pojawi  si  w odniesieniu do zg oszonych przepisów, z przedstawieniem zasad bezpiecze stwa, które 

nie pozwalaj  na przyj cie kwestionowanych przepisów.  

Przepisy bezpiecze stwa, w stosunku do których nie zostan  wniesione adne zastrze enia 

zostan  opublikowane, w celach informacyjnych, w Dzienniku Urz dowym Wspólnot Europejskich.  

Artyku  7 

Je eli jeszcze nie istniej  normy zharmonizowane w rozumieniu art. 5. lub przepisy 

bezpiecze stwa nie zosta y opublikowane zgodnie z art. 6., wówczas pa stwa cz onkowskie 

poczyni  wszelkie stosowne dzia ania, aby, w celu zapewnienia wprowadzenia na rynek czy do 

swobodnego przep ywu, zgodnie z tym co okre lono kolejno w artyku ach 2. i 3., ich w a ciwe 

organy administracyjne uzna y równie  za zgodny z postanowieniami art. 2. sprz t elektryczny 

wyprodukowany zgodnie z przepisami bezpiecze stwa zawartymi w normach obowi zuj cych w 

pa stwie cz onkowskim producenta, je li zapewnia to poziom bezpiecze stwa równy temu, który 

obowi zuje na ich w asnych terytoriach.  

Artyku  8 

1. Przed wprowadzeniem na rynek, sprz t elektryczny okre lony w art. 1. musi mie  oznaczenie 

CE przewidziane w art. 10., potwierdzaj ce jego zgodno  z wymogami niniejszej dyrektywy, w 

tym z procedur  oceny zgodno ci, opisan  w za czniku 4. 

2. W przypadku wyst pienia zastrze e , producent lub importer mo e przedstawi  sprawozdanie, 

sporz dzone przez jednostk  notyfikowan  zgodnie z procedur  okre lon  w art. 11., dotycz ce 

zgodno ci sprz tu elektrycznego z postanowieniami art. 2.  

3. (a) Je eli sprz t elektryczny podlega dyrektywom dotycz cym innych aspektów, ale równie

wymagaj cym oznakowania CE, oznaczenie to wskazuje, e dany sprz t jest tak e zgodny z 

tymi innymi dyrektywami. 

(b) W przypadku, w którym jedna lub wi cej dyrektyw zezwalaj  producentowi w okresie 

przej ciowym na wybór stosowanego rozwi zania, oznakowanie CE wskazuje zgodno

tylko z dyrektywami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku, w wymaganych 

przez dyrektywy dokumentach, informacjach lub instrukcjach, towarzysz cych sprz towi

elektrycznemu musz  by  podawane zastosowane dyrektywy, opublikowane w Dziennikach 

Urz dowych Wspólnot Europejskich. 



Artyku  9 

1. Je eli ze wzgl dów bezpiecze stwa pa stwo cz onkowskie zabroni wprowadzenia na rynek 

jakiego  sprz tu elektrycznego lub ograniczy jego swobodny przep yw, wówczas niezw ocznie 

powiadomi o tym inne zainteresowane pa stwa cz onkowskie oraz Komisj , wskazuj c podstawy 

takiej decyzji, a w szczególno ci zaznaczaj c, czy:  

— niezgodno  z art. 2. wynika z niedoskona o ci norm zharmonizowanych okre lonych w art. 5., 

przepisów okre lonych w art. 6. lub norm okre lonych w art. 7., 

— niezgodno  wynika z niew a ciwego stosowania takich norm lub publikacji, albo z 

nieprzestrzegania dobrej praktyki in ynierskiej, o której mowa w art. 2.  

2. Je eli inne pa stwa cz onkowskie wnios  zastrze enia dotycz ce decyzji, o której mowa  

w ust pie 1., wówczas Komisja niezw ocznie skonsultuje si  z zainteresowanymi pa stwami 

cz onkowskimi.

3. Je eli porozumienie nie zostanie osi gni te w ci gu trzech miesi cy od daty powiadomienia, 

zgodnie z ustaleniami ust pu 1., wówczas Komisja zasi gnie opinii jednej z jednostek 

notyfikowanych zgodnie z procedur  okre lon  w art. 11., której statutowa siedziba znajduje si

poza terytorium zainteresowanych pa stw cz onkowskich oraz która w aden sposób nie by a

zwi zana z procedur  przedstawion  w art. 8. Opinia ta okre li zakres niezgodno ci z 

postanowieniami art. 2. 

4. Komisja og osi opini  tej jednostki wszystkim pa stwom cz onkowskim, które przez okres 

jednego miesi ca b d  mia y prawo zg asza  swoje uwagi do Komisji. W tym samym czasie 

Komisja zapozna si  z uwagami stron zainteresowanych dotycz cymi wy ej wymienionej opinii.  

5. Je eli zaistnieje taka konieczno , Komisja po zapoznaniu si  z tymi uwagami, sformu uje

odpowiednie zalecenia lub opinie.

Artyku  10 

1. Producent lub jego upe nomocniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie powinien 

umie ci  na sprz cie albo, je li to niemo liwe, na opakowaniu, instrukcji obs ugi lub na 

wiadectwie gwarancyjnym oznaczenie CE, okre lone w za czniku 3., w taki sposób, aby by o

widoczne, atwo czytelne i nieusuwalne. 

2. Zabrania si  umieszczania na sprz cie elektrycznym oznakowania, które mog oby zwodniczo 

sugerowa  stronom trzecim, e ma ono znaczenie lub posta  oznaczenia CE. Dopuszcza si

natomiast umieszczanie na sprz cie elektrycznym, jego opakowaniu, instrukcji lub wiadectwie 

gwarancyjnym wszelkich innych oznakowa  pod warunkiem, e nie zmniejsz  widoczno ci i 

czytelno ci oznaczenia CE. 

3. Bez wp ywu na zastosowanie art. 9.: 

(a) w razie stwierdzenia przez pa stwo cz onkowskie bezprawnego oznakowania CE, producent 

lub jego ustanowiony we Wspólnocie przedstawiciel powinien doprowadzi  sprz t elektryczny 

do zgodno ci z warunkami dotycz cymi oznakowania CE i zaprzesta  naruszania prawa na 

warunkach okre lonych przez dane pa stwo cz onkowskie; 

(b) w razie utrzymywania si  niezgodno ci, pa stwo cz onkowskie powinno poczyni

odpowiednie dzia ania ograniczaj ce lub wstrzymuj ce dostawy na rynek danego sprz tu

elektrycznego albo zapewniaj ce jego wycofanie z rynku, zgodnie z procedurami 

okre lonymi w art. 9. 

Artyku  11 

Ka de pa stwo cz onkowskie poinformuje pozosta e pa stwa cz onkowskie oraz Komisj  o:

jednostkach, o których mowa w art. 5., 
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jednostkach, które mog  sporz dzi  sprawozdanie, o którym mowa w art. 8., lub wyda

opini , o której mowa w art. 9., 

miejscu publikacji, o którym mowa w art. 5(2). 

Ka de pa stwo cz onkowskie powiadomi pozosta e pa stwa cz onkowskie oraz Komisj  o ka dej 

zmianie dotycz cej powy szych danych.

Artyku  12 

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do sprz tu elektrycznego przeznaczonego na eksport do 

pa stw trzecich.  

Artyku  13 

1. Pa stwa cz onkowskie wprowadz  w ycie ustawy, rozporz dzenia i przepisy administracyjne, 

konieczne do spe nienia wymaga  niniejszej dyrektywy w ci gu osiemnastu miesi cy od dnia jej 

notyfikacji i niezw ocznie powiadomi  o tym Komisj .

W przypadku Danii, okres ten zostanie przed u ony do pi ciu lat.

2. Pa stwa cz onkowskie przeka  do wiadomo ci Komisji teksty uchwalonych podstawowych 

przepisów prawa wewn trznego, dotycz cych zakresu obj tego niniejsz  dyrektyw .

Artyku  14 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do pa stw cz onkowskich.

ZA CZNIK 1 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZE STWA ODNOSZ CE SI  DO 

SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO PRZEZNACZONEGO DO U YTKOWANIA 

W OKRE LONYCH ZAKRESACH NAPI CIA

1. Warunki ogólne 

a) Sprz t elektryczny powinien by  oznakowany podstawowymi cechami, których znajomo  i 

przestrzeganie s  warunkiem bezpiecznego u ytkowania i stosowania tego sprz tu lub, 

je li to nie jest mo liwe, cechy te powinny by  podane w dokumentacji towarzysz cej.

b) Nazwa producenta, znak firmowy lub znak towarowy powinny zosta  umieszczone 

bezpo rednio na sprz cie elektrycznym lub, w przypadku braku takiej mo liwo ci, na 

opakowaniu. 

c) Sprz t elektryczny cznie z jego cz ciami sk adowymi, powinien by  wykonany w taki 

sposób, aby zapewnia  bezpieczny i prawid owy monta  i przy czenie.

d) Sprz t elektryczny powinien by  zaprojektowany i wyprodukowany w sposób zapewniaj cy 

jego zgodno  z zasadami ochrony przed wszelkimi zagro eniami, podanymi w punktach 2. 

i 3. niniejszego za cznika, pod warunkiem, e sprz t ten jest u ytkowany w sposób zgodny 

z jego przeznaczeniem i jest odpowiednio utrzymywany. 

2. Ochrona przed zagro eniami stwarzanymi przez sprz t elektryczny.  

Zgodnie z punktem 1. powinny zosta  przewidziane rodki techniczne w celu zapewnienia, 

aby:



a) osoby oraz zwierz ta domowe by y odpowiednio chronione przed niebezpiecze stwem

urazu fizycznego lub inn  krzywd  mog c  powsta  w wyniku dotyku bezpo redniego lub 

po redniego; 

b) nie powstawa y temperatury, uki lub promieniowanie17 mog ce spowodowa

niebezpiecze stwo;

c) osoby, zwierz ta domowe oraz mienie by y odpowiednio chronione przed niebezpiecze stwem 

o charakterze nieelektrycznym, które, jak wynika z do wiadczenia, mo e by  spowodowane 

przez sprz t elektryczny; 

d) izolacja by a odpowiednia do przewidywanych warunków. 

3. Ochrona przed zagro eniami mog cymi powsta  wskutek oddzia ywania czynników 

zewn trznych na sprz t elektryczny.  

Zgodnie z punktem 1. powinny zosta  przewidziane rodki techniczne w celu zapewnienia, 

aby:

a) sprz t elektryczny spe nia  przewidywane wymagania mechaniczne tak, by osoby fizyczne, 

zwierz ta domowe oraz mienie nie by y nara one na niebezpiecze stwo;

b) sprz t elektryczny by  odporny na wp ywy niemechaniczne w przewidywanych warunkach 

otoczenia w taki sposób, eby osoby, zwierz ta domowe oraz mienie nie by y nara one na 

niebezpiecze stwo;

c) sprz t elektryczny nie narazi  osób, zwierz t domowych oraz mienia na niebezpiecze stwo 

zwi zane z daj cymi si  przewidzie  warunkami przeci enia. 

ZA CZNIK 2 

SPRZ T I ZJAWISKA WY CZONE Z ZAKRESU DYREKTYWY 

Sprz t elektryczny przeznaczony do u ytkowania w atmosferze zagro onej wybuchem 

Sprz t elektryczny o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym 

Cz ci elektryczne d wigów pasa erskich i towarowych 

Liczniki energii elektrycznej 

Wtyczki i gniazda do u ytku domowego 

Urz dzenia steruj ce do ogrodze  pod napi ciem 

Zak ócenia radioelektryczne 

Specjalistyczny sprz t elektryczny przeznaczony do u ytkowania na statkach, w lotnictwie 

oraz w taborze kolejowym, spe niaj cy wymogi bezpiecze stwa ustalone przez organizacje 

mi dzynarodowe, w sk ad których wchodz  pa stwa cz onkowskie. 
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ZA CZNIK 3 

ZNAKOWANIE ZGODNO CI CE I DEKLARACJA ZGODNO CI WE 

A.  Znakowanie zgodno ci CE 

Oznaczenie powinno si  sk ada  z liter „CE” wed ug poni szego kszta tu: 

— W przypadku zmniejszania lub powi kszania oznaczenia CE nale y zachowa  proporcje 

podane na powy szym rysunku. 

— Ró ne elementy sk adowe oznaczenia CE musz  mie  w przybli eniu takie same wymiary 

pionowe, które nie mog  by  mniejsze ni  5 mm. 

B.  Deklaracja zgodno ci WE 

Deklaracja zgodno ci WE powinna zawiera  nast puj ce dane: 

— nazw  i adres producenta lub jego upe nomocnionego przedstawiciela ustanowionego we 

Wspólnocie, 

— opis sprz tu elektrycznego, 

— odniesienie do norm zharmonizowanych, 

— odniesienie do dokumentacji, na podstawie której jest deklarowana zgodno , je eli jest to 

potrzebne,

— identyfikacja sygnatariusza, upowa nionego do zaci gania zobowi za  w imieniu producenta 

lub jego ustanowionego we Wspólnocie przedstawiciela, 

— dwie ostatnie cyfry roku, w którym wyrób oznaczono CE. 



ZA CZNIK 4 

WEWN TRZNA KONTROLA PRODUKCJI 

1. Wewn trzna kontrola produkcji jest procedur , wed ug której producent lub jego 

upe nomocniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie, realizuj c zobowi zania okre lone  

w punkcie 2., zapewnia i deklaruje, i  dany sprz t spe nia wymagania niniejszej dyrektywy. 

Producent lub jego upe nomocniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie s  zobowi zani do 

umieszczenia oznaczenia CE na ka dym wyrobie i sporz dzenia pisemnej deklaracji zgodno ci. 

2. Producent jest zobowi zany do sporz dzenia dokumentacji technicznej opisanej w punkcie 3. i, 

on sam lub jego upe nomocniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie, do jej 

przechowywania na terenie Wspólnoty do dyspozycji odpowiednich w adz krajowych w celach 

kontrolnych przez okres nie krótszy ni  10 lat od wyprodukowania ostatniego wyrobu. 

W tych przypadkach, w których producent jest spoza Wspólnoty i nie ma w niej ustanowionego 

przedstawiciela, obowi zek ten spoczywa na osobie odpowiedzialnej za wprowadzenie danego 

sprz tu elektrycznego na rynek Wspólnoty. 

3. Dokumentacja techniczna powinna umo liwia  ocen  zgodno ci sprz tu elektrycznego  

z wymaganiami niniejszej dyrektywy. Dokumentacja ta powinna zawiera  równie , w stopniu 

umo liwiaj cym dokonanie takiej oceny, dane dotycz ce konstrukcji, produkcji i dzia ania sprz tu 

elektrycznego. W jej sk ad powinny wchodzi :

— ogólny opis sprz tu elektrycznego, 

— koncepcja konstrukcyjna oraz rysunki wykonawcze i schematy elementów, podzespo ów, 

obwodów, itd., 

— opisy i obja nienia niezb dne do zrozumienia wspomnianych rysunków i schematów oraz 

dzia ania sprz tu elektrycznego, 

— wykaz norm stosowanych w ca o ci lub cz ciowo oraz, w przypadkach, w których nie 

stosowano norm, opisy rozwi za  przyj tych w celu spe nienia warunków bezpiecze stwa,

okre lonych w niniejszej dyrektywie, 

— wyniki dokonanych oblicze  konstrukcyjnych, przeprowadzonych sprawdze  itp., 

— sprawozdania z bada .

4. Producent lub jego upe nomocniony przedstawiciel s  zobowi zani do przechowywania kopii 

deklaracji zgodno ci wraz z dokumentacj  techniczn .

5. Producent winien poczyni  wszelkie dzia ania konieczne do zagwarantowania, e proces 

produkcji zapewnia zgodno  produkowanych wyrobów z dokumentacj  techniczn  okre lon  w 

punkcie 2. oraz z odnosz cymi si  do nich wymaganiami niniejszej dyrektywy.


