Zaáącznik Kr 2

DYREKTYWA NISKONAPIĉCIOWA
dotycząca harmonizacji przepisów prawnych paĔstw czáonkowskich odnoszących siĊ do sprzĊtu
elektrycznego przeznaczonego do uĪytkowania w okreĞlonych zakresach napiĊcia
tekst jednolity (73/23/EWG + 93/68/EWG)
RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzglĊdniając postanowienia Traktatu ustanawiającego Europejską WspólnotĊ Gospodarczą, a w
szczególnoĞci art. 100. tego Traktatu;
uwzglĊdniając wniosek Komisji;
mając na uwadze opiniĊ Parlamentu Europejskiego;
mając na uwadze opiniĊ Komitetu Ekonomiczno-Spoáecznego;
a takĪe biorąc pod uwagĊ co nastĊpuje:
Przepisy prawne obowiązujące w paĔstwach czáonkowskich, mające na celu zapewnienie
bezpieczeĔstwa podczas uĪytkowania sprzĊtu elektrycznego w okreĞlonych zakresach napiĊcia
mogą siĊ od siebie róĪniü, utrudniając tym samym wymianĊ handlową;
W niektórych paĔstwach czáonkowskich, na mocy obowiązujących postanowieĔ, przepisy
bezpieczeĔstwa w odniesieniu do sprzĊtu elektrycznego przybierają formĊ Ğrodków
zapobiegawczych i represyjnych;
Aby osiągnąü ten sam cel, w innych paĔstwach czáonkowskich przepisy bezpieczeĔstwa
przewidują odwoáanie siĊ do norm technicznych ustanowionych przez organizacje normalizacyjne.
System taki daje moĪliwoĞü szybkiego dostosowania siĊ do postĊpu technicznego bez pominiĊcia
wymogów bezpieczeĔstwa;
Niektóre paĔstwa czáonkowskie przeprowadzają postĊpowanie administracyjne w celu
zatwierdzenia norm. Takie zatwierdzenie w Īaden sposób nie narusza treĞci technicznej norm, ani
nie ogranicza warunków ich stosowania. Z punktu widzenia Wspólnoty, takie zatwierdzenie nie
moĪe zmieniü skutków wynikających z norm zharmonizowanych i opublikowanych;
Swobodny przepáyw sprzĊtu elektrycznego w obrĊbie Wspólnoty powinien nastąpiü wówczas, gdy
sprzĊt ten bĊdzie speániaü wymogi bezpieczeĔstwa uznawane przez wszystkie paĔstwa czáonkowskie.
Bez wzglĊdu na zastosowanie innych Ğwiadectw bezpieczeĔstwa dopuszcza siĊ ustalenie Ğwiadectwa
w oparciu o zharmonizowane normy w zakresie wymogów bezpieczeĔstwa. Wspomniane normy
zharmonizowane powinny zostaü ustanowione na mocy wspólnego porozumienia jednostek kaĪdego
paĔstwa czáonkowskiego, które zostaną zgáoszone do pozostaáych paĔstw czáonkowskich i do Komisji
oraz które powinny zostaü podane do publicznej wiadomoĞci w jak najszerszym zakresie. Na uĪytek
handlu taka harmonizacja powinna wyeliminowaü wszystkie niedogodnoĞci wynikające z róĪnic
miĊdzy normami krajowymi;
Bez wpáywu na zastosowanie jakiejkolwiek innej formy sprawdzania, zgodnoĞü sprzĊtu
elektrycznego z wymogami norm zharmonizowanych moĪna domniemaü na podstawie naniesienia
lub wydania przez wáaĞciwe organizacje znaków czy certyfikatów, albo, w przypadku ich braku, na
podstawie deklaracji zgodnoĞci producenta. Aby uáatwiü likwidacjĊ barier handlowych, paĔstwa
czáonkowskie powinny uznaü takie znaki, certyfikaty lub deklaracje za czĊĞci dowodu. Z myĞlą o
tym, wspomniane znaki czy certyfikaty powinny zostaü podane do publicznej wiadomoĞci, w
szczególnoĞci przez opublikowanie ich w Dzienniku UrzĊdowym Wspólnot Europejskich;
Jako Ğrodek przejĞciowy, swobodny przepáyw sprzĊtu elektrycznego, dla którego nie zostaáy
jeszcze ustanowione normy zharmonizowane moĪna osiągnąü stosując przepisy bezpieczeĔstwa
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lub normy juĪ ustanowione przez inne organizacje miĊdzynarodowe albo przez jedną z organizacji
ustanawiających normy zharmonizowane;
Swobodny przepáyw sprzĊtu elektrycznego jest moĪliwy nawet wówczas, gdy dany sprzĊt nie
speánia wymogów bezpieczeĔstwa. W celu zminimalizowania powstaáego w związku z tym
zagroĪenia, poĪądane jest ustanowienie stosownych przepisów;
Decyzja 90/683/EWG(#) ustala moduáy dla róĪnych faz procedur oceny zgodnoĞci, które są
przeznaczone do stosowania w trakcie harmonizacji technicznej dyrektyw;
Wybór procedur nie moĪe spowodowaü
elektrycznego juĪ ustalonych we Wspólnocie,

obniĪenia

norm

bezpieczeĔstwa

sprzĊtu

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĉ:
Artykuá 1
Ilekroü w przepisach dyrektywy jest mowa o „sprzĊcie elektrycznym” rozumie siĊ przez to kaĪdy
sprzĊt przeznaczony do uĪytkowania przy napiĊciu nominalnym z zakresów miĊdzy 50 V a 1 000 V
prądu przemiennego oraz miĊdzy 75 V a 1 500 V prądu staáego, z wyjątkiem sprzĊtu i zjawisk
wyszczególnionych w zaáączniku 2.
Artykuá 2
1. PaĔstwa czáonkowskie poczynią wszelkie stosowne dziaáania, aby zapewniü, Īe sprzĊt
elektryczny moĪe byü wprowadzony na rynek tylko wówczas, gdy po skonstruowaniu go zgodnie z
zasadami dobrej praktyki inĪynierskiej w zakresie zasad bezpieczeĔstwa obowiązujących na
terenie Wspólnoty, po wáaĞciwym jego zainstalowaniu, przy wáaĞciwym utrzymywaniu i przy
uĪytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem nie zagraĪa bezpieczeĔstwu osób, zwierząt domowych i
mienia.
2. Podstawowe zasady bezpieczeĔstwa, o których mowa w ustĊpie 1. zostaáy wyszczególnione w
zaáączniku 1.
Artykuá 3
PaĔstwa czáonkowskie poczynią wszelkie stosowne dziaáania, aby zapewniü, Īe jeĪeli sprzĊt
elektryczny speánia wymogi przepisów art. 2., z uwzglĊdnieniem warunków ustalonych w
artykuáach 5., 6., 7. i 8., wówczas swobodny przepáyw sprzĊtu elektrycznego w obrĊbie Wspólnoty
nie zostanie utrudniony ze wzglĊdów związanych z bezpieczeĔstwem.
Artykuá 4
PaĔstwa czáonkowskie zapewnią, Īe organizacje odpowiedzialne za przyáączanie do sieci
zasilającej lub teĪ za dostarczanie energii elektrycznej do uĪytkowników sprzĊtu elektrycznego nie
bĊdą stawiaáy, w odniesieniu do sprzĊtu elektrycznego, ostrzejszych wymagaĔ niĪ okreĞlone w art.
2.
Artykuá 5
PaĔstwa czáonkowskie poczynią wszelkie stosowne dziaáania w celu zapewnienia, Īe sprzĊt
elektryczny speániający wymogi bezpieczeĔstwa zawarte w normach zharmonizowanych zostanie
uznany przez wáaĞciwe organy administracyjne za zgodny z postanowieniami art. 2. i bĊdzie mógá
byü wprowadzony na rynek oraz do swobodnego przepáywu, zgodnie z tym co okreĞlono kolejno w
artykuáach 2. i 3.
Normy bĊdą uznane za zharmonizowane, jeĪeli zostaną uzgodnione przez jednostki notyfikowane
paĔstw czáonkowskich zgodnie z procedurą okreĞloną w art. 11. i opublikowane zgodnie z
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procedurami krajowymi. Normy te powinny byü aktualizowane stosownie do postĊpu technicznego i
rozwoju dobrej praktyki inĪynierskiej w zakresie zagadnieĔ bezpieczeĔstwa.
Wykaz norm zharmonizowanych oraz ich odnoĞników zostanie opublikowany, w celach
informacyjnych, w Dzienniku UrzĊdowym Wspólnot Europejskich.
Artykuá 6
1. JeĪeli normy zharmonizowane okreĞlone w art. 5. nie zostaáy jeszcze opracowane i opublikowane,
wówczas, w celu wprowadzenia na rynek czy do swobodnego przepáywu, zgodnie z tym, co okreĞlono
kolejno w artykuáach 2. i 3., paĔstwa czáonkowskie poczynią wszelkie stosowne dziaáania w celu
zapewnienia, Īe ich wáaĞciwe organy administracyjne uznają równieĪ za zgodny z postanowieniami art.
2. sprzĊt elektryczny odpowiadający przepisom bezpieczeĔstwa MiĊdzynarodowej Komisji ds.
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia SprzĊtu Elektrycznego (CEE) lub MiĊdzynarodowej Komisji
Elektrotechnicznej (IEC), w odniesieniu do których zostaáa zastosowana procedura publikacji okreĞlona
w ustĊpach 2. i 3.
2. Komisja powiadomi paĔstwa czáonkowskie o przepisach bezpieczeĔstwa, o których mowa
w ustĊpie 1. z chwilą wejĞcia w Īycie niniejszej dyrektywy, nastĊpnie zostanie okreĞlony czas ich
publikacji. Po konsultacji z paĔstwami czáonkowskimi, Komisja ustali postanowienia, a w szczególnoĞci
rekomendowane do publikacji warianty.
3. W ciągu trzech miesiĊcy paĔstwa czáonkowskie poinformują KomisjĊ o tych zastrzeĪeniach, które
pojawią siĊ w odniesieniu do zgáoszonych przepisów, z przedstawieniem zasad bezpieczeĔstwa, które
nie pozwalają na przyjĊcie kwestionowanych przepisów.
Przepisy bezpieczeĔstwa, w stosunku do których nie zostaną wniesione Īadne zastrzeĪenia
zostaną opublikowane, w celach informacyjnych, w Dzienniku UrzĊdowym Wspólnot Europejskich.
Artykuá 7
JeĪeli jeszcze nie istnieją normy zharmonizowane w rozumieniu art. 5. lub przepisy
bezpieczeĔstwa nie zostaáy opublikowane zgodnie z art. 6., wówczas paĔstwa czáonkowskie
poczynią wszelkie stosowne dziaáania, aby, w celu zapewnienia wprowadzenia na rynek czy do
swobodnego przepáywu, zgodnie z tym co okreĞlono kolejno w artykuáach 2. i 3., ich wáaĞciwe
organy administracyjne uznaáy równieĪ za zgodny z postanowieniami art. 2. sprzĊt elektryczny
wyprodukowany zgodnie z przepisami bezpieczeĔstwa zawartymi w normach obowiązujących w
paĔstwie czáonkowskim producenta, jeĞli zapewnia to poziom bezpieczeĔstwa równy temu, który
obowiązuje na ich wáasnych terytoriach.
Artykuá 8
1. Przed wprowadzeniem na rynek, sprzĊt elektryczny okreĞlony w art. 1. musi mieü oznaczenie
CE przewidziane w art. 10., potwierdzające jego zgodnoĞü z wymogami niniejszej dyrektywy, w
tym z procedurą oceny zgodnoĞci, opisaną w zaáączniku 4.
2. W przypadku wystąpienia zastrzeĪeĔ, producent lub importer moĪe przedstawiü sprawozdanie,
sporządzone przez jednostkĊ notyfikowaną zgodnie z procedurą okreĞloną w art. 11., dotyczące
zgodnoĞci sprzĊtu elektrycznego z postanowieniami art. 2.
3. (a) JeĪeli sprzĊt elektryczny podlega dyrektywom dotyczącym innych aspektów, ale równieĪ
wymagającym oznakowania CE, oznaczenie to wskazuje, Īe dany sprzĊt jest takĪe zgodny z
tymi innymi dyrektywami.
(b) W przypadku, w którym jedna lub wiĊcej dyrektyw zezwalają producentowi w okresie
przejĞciowym na wybór stosowanego rozwiązania, oznakowanie CE wskazuje zgodnoĞü
tylko z dyrektywami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku, w wymaganych
przez dyrektywy dokumentach, informacjach lub instrukcjach, towarzyszących sprzĊtowi
elektrycznemu muszą byü podawane zastosowane dyrektywy, opublikowane w Dziennikach
UrzĊdowych Wspólnot Europejskich.
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Artykuá 9
1. JeĪeli ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa paĔstwo czáonkowskie zabroni wprowadzenia na rynek
jakiegoĞ sprzĊtu elektrycznego lub ograniczy jego swobodny przepáyw, wówczas niezwáocznie
powiadomi o tym inne zainteresowane paĔstwa czáonkowskie oraz KomisjĊ, wskazując podstawy
takiej decyzji, a w szczególnoĞci zaznaczając, czy:
— niezgodnoĞü z art. 2. wynika z niedoskonaáoĞci norm zharmonizowanych okreĞlonych w art. 5.,
przepisów okreĞlonych w art. 6. lub norm okreĞlonych w art. 7.,
— niezgodnoĞü wynika z niewáaĞciwego stosowania takich norm lub publikacji, albo z
nieprzestrzegania dobrej praktyki inĪynierskiej, o której mowa w art. 2.
2. JeĪeli inne paĔstwa czáonkowskie wniosą zastrzeĪenia dotyczące decyzji, o której mowa
w ustĊpie 1., wówczas Komisja niezwáocznie skonsultuje siĊ z zainteresowanymi paĔstwami
czáonkowskimi.
3. JeĪeli porozumienie nie zostanie osiągniĊte w ciągu trzech miesiĊcy od daty powiadomienia,
zgodnie z ustaleniami ustĊpu 1., wówczas Komisja zasiĊgnie opinii jednej z jednostek
notyfikowanych zgodnie z procedurą okreĞloną w art. 11., której statutowa siedziba znajduje siĊ
poza terytorium zainteresowanych paĔstw czáonkowskich oraz która w Īaden sposób nie byáa
związana z procedurą przedstawioną w art. 8. Opinia ta okreĞli zakres niezgodnoĞci z
postanowieniami art. 2.
4. Komisja ogáosi opiniĊ tej jednostki wszystkim paĔstwom czáonkowskim, które przez okres
jednego miesiąca bĊdą miaáy prawo zgáaszaü swoje uwagi do Komisji. W tym samym czasie
Komisja zapozna siĊ z uwagami stron zainteresowanych dotyczącymi wyĪej wymienionej opinii.
5. JeĪeli zaistnieje taka koniecznoĞü, Komisja po zapoznaniu siĊ z tymi uwagami, sformuáuje
odpowiednie zalecenia lub opinie.
Artykuá 10
1. Producent lub jego upeánomocniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie powinien
umieĞciü na sprzĊcie albo, jeĞli to niemoĪliwe, na opakowaniu, instrukcji obsáugi lub na
Ğwiadectwie gwarancyjnym oznaczenie CE, okreĞlone w zaáączniku 3., w taki sposób, aby byáo
widoczne, áatwo czytelne i nieusuwalne.
2. Zabrania siĊ umieszczania na sprzĊcie elektrycznym oznakowania, które mogáoby zwodniczo
sugerowaü stronom trzecim, Īe ma ono znaczenie lub postaü oznaczenia CE. Dopuszcza siĊ
natomiast umieszczanie na sprzĊcie elektrycznym, jego opakowaniu, instrukcji lub Ğwiadectwie
gwarancyjnym wszelkich innych oznakowaĔ pod warunkiem, Īe nie zmniejszą widocznoĞci i
czytelnoĞci oznaczenia CE.
3. Bez wpáywu na zastosowanie art. 9.:
(a) w razie stwierdzenia przez paĔstwo czáonkowskie bezprawnego oznakowania CE, producent
lub jego ustanowiony we Wspólnocie przedstawiciel powinien doprowadziü sprzĊt elektryczny
do zgodnoĞci z warunkami dotyczącymi oznakowania CE i zaprzestaü naruszania prawa na
warunkach okreĞlonych przez dane paĔstwo czáonkowskie;
(b) w razie utrzymywania siĊ niezgodnoĞci, paĔstwo czáonkowskie powinno poczyniü
odpowiednie dziaáania ograniczające lub wstrzymujące dostawy na rynek danego sprzĊtu
elektrycznego albo zapewniające jego wycofanie z rynku, zgodnie z procedurami
okreĞlonymi w art. 9.
Artykuá 11
KaĪde paĔstwo czáonkowskie poinformuje pozostaáe paĔstwa czáonkowskie oraz KomisjĊ o:
 jednostkach, o których mowa w art. 5.,

jednostkach, które mogą sporządziü sprawozdanie, o którym mowa w art. 8., lub wydaü
opiniĊ, o której mowa w art. 9.,
 miejscu publikacji, o którym mowa w art. 5(2).
KaĪde paĔstwo czáonkowskie powiadomi pozostaáe paĔstwa czáonkowskie oraz KomisjĊ o kaĪdej
zmianie dotyczącej powyĪszych danych.


Artykuá 12
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do sprzĊtu elektrycznego przeznaczonego na eksport do
paĔstw trzecich.
Artykuá 13
1. PaĔstwa czáonkowskie wprowadzą w Īycie ustawy, rozporządzenia i przepisy administracyjne,
konieczne do speánienia wymagaĔ niniejszej dyrektywy w ciągu osiemnastu miesiĊcy od dnia jej
notyfikacji i niezwáocznie powiadomią o tym KomisjĊ.
W przypadku Danii, okres ten zostanie przedáuĪony do piĊciu lat.
2. PaĔstwa czáonkowskie przekaĪą do wiadomoĞci Komisji teksty uchwalonych podstawowych
przepisów prawa wewnĊtrznego, dotyczących zakresu objĊtego niniejszą dyrektywą.
Artykuá 14
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do paĔstw czáonkowskich.

ZAàĄCZNIK 1
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEēSTWA ODNOSZĄCE SIĉ DO
SPRZĉTU ELEKTRYCZNEGO PRZEZNACZONEGO DO UĩYTKOWANIA
W OKREĝLONYCH ZAKRESACH NAPIĉCIA
1. Warunki ogólne
a) SprzĊt elektryczny powinien byü oznakowany podstawowymi cechami, których znajomoĞü i
przestrzeganie są warunkiem bezpiecznego uĪytkowania i stosowania tego sprzĊtu lub,
jeĞli to nie jest moĪliwe, cechy te powinny byü podane w dokumentacji towarzyszącej.
b) Nazwa producenta, znak firmowy lub znak towarowy powinny zostaü umieszczone
bezpoĞrednio na sprzĊcie elektrycznym lub, w przypadku braku takiej moĪliwoĞci, na
opakowaniu.
c) SprzĊt elektryczny áącznie z jego czĊĞciami skáadowymi, powinien byü wykonany w taki
sposób, aby zapewniaá bezpieczny i prawidáowy montaĪ i przyáączenie.
d) SprzĊt elektryczny powinien byü zaprojektowany i wyprodukowany w sposób zapewniający
jego zgodnoĞü z zasadami ochrony przed wszelkimi zagroĪeniami, podanymi w punktach 2.
i 3. niniejszego zaáącznika, pod warunkiem, Īe sprzĊt ten jest uĪytkowany w sposób zgodny
z jego przeznaczeniem i jest odpowiednio utrzymywany.
2. Ochrona przed zagroĪeniami stwarzanymi przez sprzĊt elektryczny.
Zgodnie z punktem 1. powinny zostaü przewidziane Ğrodki techniczne w celu zapewnienia,
aby:
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a) osoby oraz zwierzĊta domowe byáy odpowiednio chronione przed niebezpieczeĔstwem
urazu fizycznego lub inną krzywdą mogącą powstaü w wyniku dotyku bezpoĞredniego lub
poĞredniego;
b) nie powstawaáy temperatury,
niebezpieczeĔstwo;

áuki

lub

promieniowanie17

mogące

spowodowaü

c) osoby, zwierzĊta domowe oraz mienie byáy odpowiednio chronione przed niebezpieczeĔstwem
o charakterze nieelektrycznym, które, jak wynika z doĞwiadczenia, moĪe byü spowodowane
przez sprzĊt elektryczny;
d) izolacja byáa odpowiednia do przewidywanych warunków.
3. Ochrona przed zagroĪeniami mogącymi powstaü wskutek oddziaáywania czynników
zewnĊtrznych na sprzĊt elektryczny.
Zgodnie z punktem 1. powinny zostaü przewidziane Ğrodki techniczne w celu zapewnienia,
aby:
a) sprzĊt elektryczny speániaá przewidywane wymagania mechaniczne tak, by osoby fizyczne,
zwierzĊta domowe oraz mienie nie byáy naraĪone na niebezpieczeĔstwo;
b) sprzĊt elektryczny byá odporny na wpáywy niemechaniczne w przewidywanych warunkach
otoczenia w taki sposób, Īeby osoby, zwierzĊta domowe oraz mienie nie byáy naraĪone na
niebezpieczeĔstwo;
c) sprzĊt elektryczny nie naraziá osób, zwierząt domowych oraz mienia na niebezpieczeĔstwo
związane z dającymi siĊ przewidzieü warunkami przeciąĪenia.

ZAàĄCZNIK 2
SPRZĉT I ZJAWISKA WYàĄCZONE Z ZAKRESU DYREKTYWY
SprzĊt elektryczny przeznaczony do uĪytkowania w atmosferze zagroĪonej wybuchem
SprzĊt elektryczny o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym
CzĊĞci elektryczne dĨwigów pasaĪerskich i towarowych
Liczniki energii elektrycznej
Wtyczki i gniazda do uĪytku domowego
Urządzenia sterujące do ogrodzeĔ pod napiĊciem
Zakáócenia radioelektryczne
Specjalistyczny sprzĊt elektryczny przeznaczony do uĪytkowania na statkach, w lotnictwie
oraz w taborze kolejowym, speániający wymogi bezpieczeĔstwa ustalone przez organizacje
miĊdzynarodowe, w skáad których wchodzą paĔstwa czáonkowskie.

ZAàĄCZNIK 3
ZNAKOWANIE ZGODNOĝCI CE I DEKLARACJA ZGODNOĝCI WE
A. Znakowanie zgodnoĞci CE
Oznaczenie powinno siĊ skáadaü z liter „CE” wedáug poniĪszego ksztaátu:

— W przypadku zmniejszania lub powiĊkszania oznaczenia CE naleĪy zachowaü proporcje

podane na powyĪszym rysunku.
— RóĪne elementy skáadowe oznaczenia CE muszą mieü w przybliĪeniu takie same wymiary
pionowe, które nie mogą byü mniejsze niĪ 5 mm.
B. Deklaracja zgodnoĞci WE
Deklaracja zgodnoĞci WE powinna zawieraü nastĊpujące dane:
— nazwĊ i adres producenta lub jego upeánomocnionego przedstawiciela ustanowionego we
Wspólnocie,
— opis sprzĊtu elektrycznego,
— odniesienie do norm zharmonizowanych,
— odniesienie do dokumentacji, na podstawie której jest deklarowana zgodnoĞü, jeĪeli jest to

potrzebne,
— identyfikacja sygnatariusza, upowaĪnionego do zaciągania zobowiązaĔ w imieniu producenta
lub jego ustanowionego we Wspólnocie przedstawiciela,
— dwie ostatnie cyfry roku, w którym wyrób oznaczono CE.
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ZAàĄCZNIK 4
WEWNĉTRZNA KONTROLA PRODUKCJI
1. WewnĊtrzna kontrola produkcji jest procedurą, wedáug której producent lub jego
upeánomocniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie, realizując zobowiązania okreĞlone
w punkcie 2., zapewnia i deklaruje, iĪ dany sprzĊt speánia wymagania niniejszej dyrektywy.
Producent lub jego upeánomocniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie są zobowiązani do
umieszczenia oznaczenia CE na kaĪdym wyrobie i sporządzenia pisemnej deklaracji zgodnoĞci.
2. Producent jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji technicznej opisanej w punkcie 3. i,
on sam lub jego upeánomocniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie, do jej
przechowywania na terenie Wspólnoty do dyspozycji odpowiednich wáadz krajowych w celach
kontrolnych przez okres nie krótszy niĪ 10 lat od wyprodukowania ostatniego wyrobu.
W tych przypadkach, w których producent jest spoza Wspólnoty i nie ma w niej ustanowionego
przedstawiciela, obowiązek ten spoczywa na osobie odpowiedzialnej za wprowadzenie danego
sprzĊtu elektrycznego na rynek Wspólnoty.
3. Dokumentacja techniczna powinna umoĪliwiaü ocenĊ zgodnoĞci sprzĊtu elektrycznego
z wymaganiami niniejszej dyrektywy. Dokumentacja ta powinna zawieraü równieĪ, w stopniu
umoĪliwiającym dokonanie takiej oceny, dane dotyczące konstrukcji, produkcji i dziaáania sprzĊtu
elektrycznego. W jej skáad powinny wchodziü:
— ogólny opis sprzĊtu elektrycznego,
— koncepcja konstrukcyjna oraz rysunki wykonawcze i schematy elementów, podzespoáów,
obwodów, itd.,
— opisy i objaĞnienia niezbĊdne do zrozumienia wspomnianych rysunków i schematów oraz
dziaáania sprzĊtu elektrycznego,
— wykaz norm stosowanych w caáoĞci lub czĊĞciowo oraz, w przypadkach, w których nie
stosowano norm, opisy rozwiązaĔ przyjĊtych w celu speánienia warunków bezpieczeĔstwa,
okreĞlonych w niniejszej dyrektywie,
— wyniki dokonanych obliczeĔ konstrukcyjnych, przeprowadzonych sprawdzeĔ itp.,
— sprawozdania z badaĔ.
4. Producent lub jego upeánomocniony przedstawiciel są zobowiązani do przechowywania kopii
deklaracji zgodnoĞci wraz z dokumentacją techniczną.
5. Producent winien poczyniü wszelkie dziaáania konieczne do zagwarantowania, Īe proces
produkcji zapewnia zgodnoĞü produkowanych wyrobów z dokumentacją techniczną okreĞloną w
punkcie 2. oraz z odnoszącymi siĊ do nich wymaganiami niniejszej dyrektywy.

