84
Znak Zgodnoúci Europejskiej CE

Znak Zgodności Europejskiej CE
'
'
– Conformite Europeenne
Janusz Nowastowski

Swobodny przep≥yw towarÛw jest fundamentem jednolitego rynku i waønym czynnikiem wzrostu konkurencyjnoúci przedsiÍbiorstw Unii Europejskiej. Znoszenie barier technicznych
w handlu ma znaczenie dla rozwoju globalnego. Jednoczeúnie powinien zostaÊ zapewniony
wysoki poziom ochrony konsumentÛw i uøytkownikÛw, dziÍki zasadzie, øe jedynie bezpieczne wyroby mogπ zostaÊ wprowadzone do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

D

o 1 maja 2004 roku na produktach
elektrotechnicznych w Polsce
obowiπzkowo musia≥ byÊ umieszczony polski znak bezpieczeÒstwa B
w trÛjkπcie rÛwnoramiennym. Od momentu wstπpienia Polski do Unii Europejskiej
rynek polski sta≥ siÍ jednolitym rynkiem
europejskim. Jednπ z konsekwencji tego
stanu sta≥o siÍ zupe≥nie odmienne podejúcie do nadzoru nad bezpieczeÒstwem
uøytkowym szeregu grup towarowych.
Juø w roku 1985 w Unii Europejskiej
powsta≥o pojÍcie harmonizacji technicznej
i pojÍcie Dyrektyw Nowego Podejúcia.
TreúÊ tych dyrektyw zaczÍto ograniczaÊ do
zasadniczych wymagaÒ. Okreúlajπ one elementy bezpieczeÒstwa niezbÍdne dla
ochrony interesu publicznego i dotyczπ
projektowania, wytwarzania, badaÒ, znakowania, instrukcji, materia≥Ûw. Przyk≥adowym sposobem spe≥nienia tych wymagaÒ jest zastosowanie norm zharmonizowanych, ktÛre sπ szczegÛ≥owymi specyfi-

Rys. 1. Znak CE ñ ConformitÈ EuropÈenne
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kacjami technicznymi poszczegÛlnych
produktÛw. Producent moøe wybraÊ rozwiπzanie zaproponowane w normie zharmonizowanej lub inne, dowolne rozwiπzanie techniczne. Stosowanie norm, w tym
norm zharmonizowanych jest dobrowolne.
Stosujπc normy zharmonizowane korzysta siÍ z przywileju Ñdomniemania zgodnoúciî z zasadniczymi wymaganiami. Producent idπcy drogπ innych, w≥asnych rozwiπzaÒ technicznych musi przejúÊ drogÍ
udowodnienia zgodnoúci z wymaganiami
zasadniczymi, z regu≥y poprzez badania
w jednostkach notyfikowanych. Ta swoboda pozwala na utrzymanie poziomu
technicznego, ale rÛwnieø nie wstrzymuje
rozwoju nowych technologii.

Globalne podejúcie
Stopniowo zosta≥ stworzony system polityki UE w zakresie oceny zgodnoúci zwany globalnym podejúciem. Opiera siÍ on

na istnieniu tzw. oúmiu modu≥Ûw, obejmujπcych fazy projektowania i wytwarzania.
W zaleønoúci od stopnia skomplikowania
i wielkoúci zagroøeÒ sπ dobierane odpowiednie procedury oceny zgodnoúci.
Obecnie dla poszczegÛlnych duøych grup
towarÛw istnieje 25 dyrektyw nowego
i globalnego podejúcia prowadzπcych do
znakowania CE:
ï Dyrektywa 89/686/EWG Wyposaøenie
ochrony osobistej (PPE),
ï Dyrektywa 90/384/EWG Nieautomatyczne urzπdzenia waøπce,
ï Dyrektywa 90/385/EWG Wyroby medyczne aktywnego osadzenia (AIMD),
ï Dyrektywa 93/15/EWG Wprowadzanie
do obrotu i kontroli materia≥Ûw wybuchowych przeznaczonych do uøytku cywilnego (EXPLOSIVES),
ï Dyrektywa 93/42/EWG Wyroby medyczne (MDD),
ï Dyrektywa 94/9/WE Urzπdzenia i systemy ochronne przeznaczone do uøytku
w przestrzeniach zagroøonych wybuchem (ATEX),
ï Dyrektywa 94/25/WE Rekreacyjne jednostki p≥ywajπce (RCD),
ï Dyrektywa 95/16/WE Düwigi (LIFTS),
ï Dyrektywa 96/57/WE EfektywnoúÊ
energetyczna urzπdzeÒ ch≥odniczych,
ï Dyrektywa 97/23/WE Urzπdzenia ciúnieniowe (PED),

Rys. 2. Znak obowiπzkowy bezpieczeÒstwa produktowego
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ï Dyrektywa

2009/142/WE Urzπdzenia spalajπce paliwa gazowe.

Dyrektywa
NiskonapiÍciowa LVD
Dla produktÛw przemys≥u elektrotechnicznego najbardziej istotna jest
Dyrektywa NiskonapiÍciowa (LVD
ñ Low Voltage Directive). Jej wymagania dotyczπ urzπdzeÒ elektrycznych w zakresie napiÍÊ przemiennych od 50 do 1000 V. Rodzaj towarÛw podlegajπcych Dyrektywie LVD
moøna okreúliÊ, úledzπc wykaz norm
produktowych zharmonizowanych
z Dyrektywπ ñ obecnie jest ich ponad 1000. Wykazu naleøy szukaÊ na
stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Ocena zgodnoúci

Rys. 3. Przyk≥adowa Deklaracja Zgodnoúci WE

ï Dyrektywa 98/79/WE Wyroby medyczne uøywane do diagnozy in vitro (IVDD),

ï Dyrektywa 99/5/WE Urzπdzenia radiowe i koÒcowe urzπdzenia telekomunikacyjne oraz wzajemne uznawanie ich
zgodnoúci (RTTE),
ï Dyrektywa 2000/9/WE Urzπdzenia kolei linowych przeznaczonych do przewozu osÛb (PCT),
ï Dyrektywa 2000/14/WE Emisja ha≥asu
do úrodowiska przez urzπdzenia uøywane na zewnπtrz pomieszczeÒ (NEE),
ï Dyrektywa 2000/55/WE EfektywnoúÊ
energetyczna statecznikÛw do oúwietlenia fluorescencyjnego (EEB),
ï Dyrektywa 2001/95/WE OgÛlne bezpieczeÒstwo produktÛw (GPS),
ï Dyrektywa 2004/22/WE Przyrzπdy pomiarowe (MID),
ï Dyrektywa 2004/108/WE KompatybilnoúÊ elektromagnetyczna (EMC),
ï Dyrektywa 2005/32/WE Ekoprojekt dla
projektÛw wykorzystujπcych energiÍ,
ï Dyrektywa 2006/42/WE Maszyny (MAD),
ï Dyrektywa 2006/95/WE SprzÍt elektryczny przewidziany do stosowania
w niektÛrych granicach napiÍcia (LVD),
ï Dyrektywa 2009/48/WE BezpieczeÒstwo zabawek (TOYS),
ï Dyrektywa 2009/105/WE Proste zbiorniki ciúnieniowe (SPV),

Przed wprowadzeniem wyrobu do
obrotu producent musi go poddaÊ
procedurze oceny zgodnoúci okreúlonej w odpowiednich dyrektywach,
umoøliwiajπcej naniesienie na wyrÛb
oznakowania CE. Proces oceny moøe zostaÊ zrobiony przez stronÍ pierwszπ ñ producenta lub stronÍ trzeciπ ñ jednostkÍ notyfikowanπ. Do poszczegÛlnych dyrektyw
jednostki badawcze / laboratoria sπ notyfikowane do UE przez poszczegÛlne kraje.
Jeúli proces oceny zostaje zakoÒczony wynikiem pozytywnym, producent sporzπdza
dokument o nazwie Deklaracja zgodnoúci
WE (WE ñ skrÛt ÑWspÛlnot Europejskichî, w jÍzyku angielskim ñ Declaration
of conformity EC).
Za pomocπ tego dokumentu producent
przyjmuje odpowiedzialnoúÊ za swÛj wyrÛb i to upowaønia go do naniesienia znaku CE, ktÛry stanowi deklaracjÍ producenta, øe wyrÛb wprowadzany do obrotu spe≥nia zasadnicze wymagania.
Dyrektywy sπ transponowane na grunt
poszczegÛlnych krajÛw poprzez ustawy
i rozporzπdzenia wykonawcze do ustaw.
W Polsce podstawowymi aktami prawnymi sπ:
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoúci.
Celem ustawy jest:
1) eliminowanie zagroøeÒ stwarzanych
przez wyroby dla øycia lub zdrowia
uøytkownikÛw i konsumentÛw oraz
mienia, a takøe zagroøeÒ dla úrodowiska;

2) znoszenie barier technicznych w handlu
i u≥atwianie miÍdzynarodowego obrotu
towarowego;
3) stworzenie warunkÛw do rzetelnej oceny wyrobÛw i procesÛw ich wytwarzania przez kompetentne i niezaleøne podmioty.
System kontroli wyrobÛw obejmuje:
1) kontrolÍ spe≥niania przez wyroby zasadniczych, szczegÛ≥owych lub innych wymagaÒ;
2) postÍpowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do uøytku
wyrobÛw niezgodnych z zasadniczymi,
szczegÛ≥owymi lub innymi wymaganiami.
W procesie oceny zgodnoúci uczestniczπ
producenci, ich upowaønieni przedstawiciele, importerzy, jednostki certyfikujπce,
jednostki kontrolujπce oraz laboratoria.
Rozporzπdzenie Ministra Gospodarki
z dnia 21 sierpnia 2007 r.
w sprawie zasadniczych wymagaÒ
dla sprzÍtu elektrycznego
Rozporzπdzenie okreúla:
1) zasadnicze wymagania dla sprzÍtu elektrycznego podlegajπcego ocenie zgodnoúci;
2) procedury oceny zgodnoúci sprzÍtu
elektrycznego;

Rys. 4. Etykieta efektywnoúci energetycznej dla
pralki
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Rys. 5. Tabliczka znamionowa silnika z podanπ
klasπ energooszczÍdnoúci IE2 i oznakowana CE

3) sposÛb oznakowania sprzÍtu elektrycznego;
4) wzÛr znaku CE.

Nowe znaczenia
znaku CE
W ostatnich latach zosta≥o wyraünie poszerzone znaczenie oznakowania CE na
nowe obszary wykraczajπce poza dyrektywy, skupione na zasadniczych wymaganiach bezpieczeÒstwa uøytkowania. Znak
CE jest rÛwnieø zapewnieniem, øe produkt
spe≥nia inne, coraz to nowe wymagania.
Wyroby elektrotechniczne muszπ rÛwnolegle spe≥niaÊ poniøej wymienione wymagania.
Dyrektywy Eco-Design
(Ekoprojektowanie)
Okreúla ona minimalne standardy efektywnoúci energetycznej dla urzπdzeÒ zuøywajπcych energiÍ. Zwiπzany jest z niπ program etykietowania produktÛw zuøywajπcych energiÍ elektrycznπ i proces rzetelnego informowania konsumentÛw o urzπdzeniach energooszczÍdnych.
Aby urzπdzenie mog≥o byÊ przyporzπdkowane do danej klasy, musi spe≥niaÊ
okreúlone wymagania. Sπ one opisane dla
kaødego typu urzπdzenia i okreúlone w inny sposÛb. Podstawπ do okreúlenia klasy
moøe byÊ na przyk≥ad zuøycie energii na
dane zadanie (np. pranie jednego wsadu
w przypadku pralki.
W zakresie wielu produktÛw przemys≥owych, takich jak: silniki, wentylatory, pralki, lodÛwki, telewizory, suszarki itp. wprowadzono úcis≥e granice sprawnoúci energetycznej i sπ one konsekwentnie stopniowo podwyøszane.

Rys. 6. Symbol spe≥nienia wymagaÒ RoHS
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Rys. 7. Schemat rozpoznawania oznaczeÒ dla wyrobÛw budowlanych wg. CECE Polska

Dyrektywy RoHS II
Dyrektywa dotyczy zasadniczych wymagaÒ dotyczπcych ograniczenia stosowania niektÛrych niebezpiecznych substancji
w sprzÍcie elektrycznym i elektronicznym.
Ograniczenia te obejmujπ stosowanie o≥owiu, kadmu, szeúciowartoúciowego chromu, polibromowanych bifenyli, polibromowanych eterÛw difenylowych.
Rozporzπdzenia CPR
(Construction Products Regulation)
Rozporzπdzenie ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobÛw budowlanych. Stanowi, øe obiekty budowlane muszπ byÊ zaprojektowane i wykonane w taki sposÛb, aby podczas ich budowy,
uøytkowania i rozbiÛrki nie stanowi≥y zagroøenia dla higieny ani zdrowia mieszkaÒcÛw
i sπsiadÛw, nie wywiera≥y w ciπgu ich ca≥ego
cyklu øycia nadmiernego wp≥ywu na jakoúÊ
úrodowiska naturalnego ani na klimat.
Rozporzπdzenie okreúla zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu lub
udostÍpniania na rynku UE wyrobÛw budowlanych. Producent wyrobu budowlane-

go objÍtego normπ zharmonizowanπ lub
wyrobu zgodnego z wydanπ dla niego europejskπ ocenπ technicznπ jest zobowiπzany przed jego wprowadzeniem do obrotu
do sporzπdzenia deklaracji w≥aúciwoúci
uøytkowych oraz oznakowania wyrobu
oznakowaniem CE.
Do wyrobÛw budowlanych po raz pierwszy zosta≥y zaliczone kable i przewody elektryczne trwale wbudowywane do obiektu.
Organy nadzoru rynku w kaødym kraju
europejskim majπ za zadanie egzekwowanie prawa europejskiego chroniπcego interesy konsumentÛw i pracownikÛw oraz zapobieganie nieuczciwej konkurencji.
W Polsce zadania organu nadzoru rynku
spe≥nia Prezes UrzÍdu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W obszarze produktÛw
elektrotechnicznych z ramienia samorzπdu
gospodarczego partnerem dla organÛw
paÒstwowych jest Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki (PIGE).
mgr inø.
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